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RESUMO
A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por bactérias que
afetam principalmente os pulmões, podendo também ocorrer em outras partes do
corpo, como ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro),
representando um grande problema de saúde pública nos países em
desenvolvimento, incluindo o Brasil. No tratamento da tuberculose, a rifampicina é
um dos fármacos presentes nas formulações podendo ser encontrada sozinha ou
em dose fixa combinada. A biodisponibilidade variável da rifampicina tem sido
observada como o maior gargalo no sucesso no tratamento da tuberculose e
também como um problema na atividade terapêutica da rifampicina. O Sistema de
classificação biofarmacêutico (BCS) considera a rifampicina como fármaco do grupo
II, considerado pouco solúvel e, esta baixa solubilidade é um fator limitante da
absorção. Considerando as características de um fármaco de difícil dissolução como
apontado na literatura, neste trabalho é investigado o efeito do tamanho dos cristais
de rifampicina e da associação a três adjuvantes hidrofílicos (polivinilpirrolidona PVP K30, polivinilpirrolidona - PVP 90F e Tween 80) aos cristais reduzidos de
Rifampicina através da técnica spray-drying. Suspensões de cristais reduzidos de
rifampicina em solução aquosa do agente hidrofílico (0,5%, 1% e 5%) foram
preparadas e atomizadas em secador spray drying de bancada marca BÜCHI
modelo B190. Investigou-se o efeito da concentração e do tipo do agente hidrofílico.
Os produtos secos foram submetidos a análise microestrutural por microscopia
eletrônica de varredura, ensaios de molhabilidade e um estudo cinético da
dissolução in vitro. Os resultados mostraram que a associação de materiais
hidrofílicos como o tensoativo Tween 80 ou polímeros como PVP aceleram a
dissolução, agindo sobre propriedades de superfície dos cristais de rifampicina
(energia de superfície) e a molhabilidade.

Palavras-chave: Rifampicina, Spray Drying, Dissolução, Molhabilidade

ABSTRACT
Study of technique for coating rifampicin crystals using hydrophilic excipients
to increase its dissolution rate

Tuberculosis is bacterial infect contagious disease that affects mainly the
lungs, but also bones, kidneys and brain membranes. It is one of the most important
public health problems in developing countries, including Brazil. For the treatment of
tuberculosis, rifampicin is one of the most commonly cited pharmaceutics either
alone or combined with other medicaments. The variability in rifampicin bioavailability
is one of the main problems in the treatment of tuberculosis and is also a problem in
the therapeutic activity of rifampicin itself. The Biopharmaceutical Classification
System (BCS) considers rifampicin as a group II pharmaceutics due its low solubility,
such low solubility is a limiting factor to their absorption. Considering the rifampicin
difficult dissolution, in this work the effect of the crystal size and of the association of
rifampicin with three hydrophilic adjuvant (polyvinylpirrolidone - PVP K30,
polyvinylpirrolidone - PVP 90F and Tween 80), is investigated with the spray-drying
technique. Suspensions of rifampicin crystals of reduced size in aqueous solution of
the hydrophilic agent were prepared and atomized in a BÜCHI B190 model spray
dryer. The effect of the concentration and of the type of the hydrophilic agent was
investigated with the range of 0,5 to 5%. The dried products were submitted to a
micro structural analysis by scanning electron microscopy, to wettability assay and to
a study of the in vitro dissolution kinetics. It was found shown that the association of
hydrophilic materials such as the Tween 80 e PVP polymers speed up the
dissolution, acting on surface properties of the crystals of rifampicin (surface energy)
and on their wettability.

Key- Words: Rifampicin, Spray drying, Dissolution, Wettability.
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1 INTRODUÇÃO
A tuberculose é uma infecção contagiosa, potencialmente letal, causada por
bactérias que se encontram no ar chamadas, Mycobacterium tuberculosis (MT). A
tuberculose está intimamente relacionada ao empobrecimento de grande parte da
população

mundial,

aos

movimentos

migratórios

internos

e

externos,

ao

envelhecimento da população mundial, à alta taxa de abandono do tratamento, a
resistência aos tuberculostáticos em função da adesão parcial ao tratamento
(CARVALHO et al., 2007), ao advento da infecção pelo vírus da imunodeficiência
humana (HIV) que mudou drasticamente a história epidemiológica da tuberculose
provocando um aumento na transmissão, morbidade e mortalidade (DUCATI et al.,
2006) e biodisponibilidade inadequada das formas farmacêuticas (SEN et al., 2002).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2006 surgiram 9,2
milhões de novos casos e ocorreram 1,7 milhões de mortes, sendo que 0,7 milhões
de novos casos e 0,2 milhões de mortes foram de pessoas HIV-positivos (WHO,
2008).
Os quatro principais fármacos usados largamente no tratamento da
tuberculose são rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol podendo ser
utilizados de forma isolada ou associada. A isoniazida, pirazinamida e etambutol não
apresentam problemas de biodisponibilidade, pois pertencem à classe I (alta
solubilidade/alta permeabilidade) da classificação biofarmacêutica. A rifampicina
pertence à classe II (baixa solubilidade/alta permeabilidade) sendo um fármaco
hidrofóbico (MEHTA; KAUR; BHASIN, 2007). A rifampicina é a "chave" do esquema
terapêutico e extremamente efetiva no combate da MT, sendo um importante
antibiótico

de

amplo

espectro

de

ação, porém apresenta problemas de

biodisponibilidade.
A biodisponibilidade variável da rifampicina em formulações nas quais se
encontra sozinha ou em dose fixa combinada tem sido observado como o maior
gargalo no sucesso do tratamento da tuberculose (BLOMBERG et al., 2002) e
também como um problema na atividade terapêutica da rifampicina (MEHTA; KAUR;
BHASIN, 2007). Um fator importante nas formulações que pode afetar a taxa e/ou
velocidade da dissolução são as características físico-químicas da matéria-prima
(rifampicina) como, por exemplo, a forma polimórfica, o tamanho das partículas e a
solubilidade, podendo ter impacto direto na processabilidade do fármaco, no produto
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acabado, na qualidade das dosagens das formas sólidas, incluindo estabilidade,
dissolução e biodisponibilidade (GRANT, 1999). AGRAWAL et al., 2004, sabendo
que os polimorfos da rifampicina representam uma das causas da variabilidade da
biodisponibilidade de suas formas sólidas farmacêuticas, investigaram a influência
do polimorfismo na dissolução de amostras de rifampicina, visando determinar a
relevância biofarmacêutica e propor especificações para esta matéria-prima.
Neste contexto, o presente trabalho propôs-se a investigar uma técnica para
aumento da velocidade de dissolução de cristais de rifampicina envolvendo o
recobrimento destes cristais com materiais hidrofílicos (polímero e tensoativo)
esperando-se, assim, contribuir para o uso da rifampicina no tratamento da
tuberculose de maneira mais eficiente.
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2 OBJETIVO
O objetivo principal deste trabalho é aumentar a velocidade de dissolução de
um fármaco pouco solúvel em meio aquoso. O fármaco escolhido foi a rifampicina,
por ser um antibiótico de amplo espectro de ação no esquema terapêutico no
combate a tuberculose e apresentar problemas de biodisponibilidade variável.
Duas estratégias tecnológicas foram investigadas e associadas:
1.

Moagem de cristais de rifampicina e análise de seu efeito na
velocidade de dissolução dos cristais;

2.

Associação

destes

cristais

moídos

a

materiais

hidrofílicos

(polivinilpirrolidona e Tween 80) pela suspensão dos cristais em
solução destes materiais e secagem por spray drying. Investigação
do efeito, do tipo e da concentração dos adjuvantes hidrofílicos nas
características

físico-químicas

dos

cristais.

Investigação

da

capacidade da associação dos materiais hidrofílicos em alterar suas
propriedades de superfície.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Propriedades físico-químicas de partículas sólidas
3.1.1 Estrutura cristalina
Os materiais farmacêuticos sólidos podem ocorrer como substâncias
cristalinas puras de forma identificável e definida ou como partículas amorfas sem
estrutura definida. Os estados amorfo e cristalino bem como a existência de
polimorfos (cristais com arranjos espaciais diferenciados) são alguns fatores que
podem influenciar a biodisponibilidade, a estabilidade química e física do fármaco e
ter implicações no desenvolvimento e estabilidade da forma farmacêutica, levandose em consideração as alterações ocorridas nas características dos cristais
(ARANCÍBIA; PEZOA, 1992; ANSEL; POPOVICH; ALEEN, 2000; MARCOLONGO,
2003).
O polimorfismo é definido como a propriedade que certas substâncias
apresentam de cristalizar sob distintas formas cristalinas, quimicamente idênticas,
mas com diferentes propriedades físicas (solubilidade, forma, dureza, ponto de fusão
e densidade). Alterações na estrutura cristalina de determinada substância podem
modificar

de

forma

significativa

suas

propriedades

físicas,

inclusive

as

características de solubilidade e dissolução (ANSEL; POPOVICH; ALEEN, 2000).
O polimorfismo decorre das condições empregadas na síntese e purificação
da substância, dependendo, por exemplo, do tipo de solvente utilizado, do tempo e
da temperatura da reação (ANSEL; POPOVICH; ALEEN, 2000; VIPPAGUNTA;
BRITTAIN; GRANT, 2000; MARTIN; VILADROSA, 2000).
Dois polimorfos de um mesmo composto podem ser tão diferentes em
estrutura cristalina e propriedades como dois compostos distintos, sendo que essas
diferenças manifestam-se enquanto o fármaco está no estado sólido, ou seja, uma
vez obtida a solução as diferentes formas não podem mais ser distinguidas
(VIPPAGUNTA; BRITTAIN; GRANT, 2000; MARTIN; VILADROSA, 2000). Portanto,
podem ser esperadas diferenças na ação do fármaco, em termos farmacológicos e
terapêuticos devido à presença de polimorfos em formas farmacêuticas sólidas,
assim como em suspensões líquidas (ANSEL; POPOVICH; ALEEN, 2000; MARTIN;
VILADROSA, 2000).
O impacto do polimorfismo na taxa de dissolução de um fármaco está
principalmente ligado à diferença de solubilidade entre as formas polimórficas. In
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vivo, isso pode resultar em taxas de absorção diferentes, refletindo em uma
concentração máxima diferente. In vitro, as diferenças físico-químicas aparecem nos
perfis de dissolução (SINGHAL; CURATOLO, 2004; SINDER; ADDICKS; OWENS,
2004).

3.1.2 Solubilidade
A solubilidade é um parâmetro termodinâmico que representa a concentração
da solução de uma substância em equilíbrio com o soluto a uma dada temperatura.
Pode ser determinada por meio da adição de um excesso de fármaco ao meio,
seguido de agitação até que o equilíbrio seja atingido, filtração e quantificação do
fármaco dissolvido. A solubilidade pode ser afetada pela natureza do solvente, do
soluto e temperatura. É o fator que mais afeta a velocidade de dissolução
(MARCOLONGO, 2003; BRITO, 2007).
As substâncias podem ser classificadas quanto à sua solubilidade, de acordo
com a Tabela 3.1 (MANADAS, 2002).
Tabela 3.1 - Solubilidade das substâncias.
Termos Descritos

Quantidades aproximadas do
solvente
(mL/g)

Muito solúvel
Facilmente solúvel
Solúvel
Ligeiramente solúvel
Pouco solúvel
Muito pouco solúvel
Praticamente insolúvel

Menos de 1
De 1 a 10
De 10 a 30
De 30 a 100
De 100 a 1.000
De 1000 a 10.000
Mais de 10.000

A solubilidade de um fármaco é parâmetro chave nos estudos de préformulação, ou seja, na etapa de investigação na qual se identificam as
propriedades físicas e químicas de substâncias bioativas e excipientes que podem
influenciar a formulação, a forma farmacêutica, o processo produtivo e as
propriedades farmacocinéticas do medicamento.
A solubilidade de um fármaco no organismo pode variar em função de
parâmetros fisiológicos como o pH do trato gastrintestinal. Por exemplo, um fármaco
ácido será mais solúvel no intestino onde o pH é mais elevado (SHARGEL; YU,
1999).
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Baseando-se na solubilidade e na constante de equilíbrio de um fármaco, é
possível estimar sua dissolução no trato gastrintestinal e futuros problemas com sua
biodisponibilidade no organismo (ABDOU, 1995; SHARGEL; YU, 1999). Dissolução
e biodisponibilidade de fármacos são temas que serão abordados mais adiante na
apresentação desta revisão bibliográfica.

3.1.3 Distribuição granulométrica
A distribuição granulométrica das partículas é obtida em função da freqüência
de partículas de um determinado tamanho. Essa freqüência é expressa em termos
do tamanho das partículas, mas pode ser feito também em função da área, do
volume, da massa ou do número de partículas (MIRANDA, 2002).
Uma esfera pode ter o seu tamanho definido por um único valor: o diâmetro.
Um fator importante a ser considerado na determinação da distribuição
granulométrica de partículas é qual dimensão da partícula está sendo medida.
Partículas com formatos irregulares necessitam de mais de uma medida para a
determinação do seu tamanho. Para expressar este valor em um único número,
normalmente se adota o valor de uma esfera equivalente. Dependendo do que é
medido (maior ou menor comprimento, volume, massa, área projetada, velocidade
de sedimentação, etc.) o diâmetro desta esfera equivalente apresenta valores
diferentes (PAPINI, 2003).
Existem várias técnicas de determinação da distribuição de tamanho de
partículas dentre as quais se podem citar: peneiramento, microscopia, espalhamento
de luz, contadores ópticos, condutividade elétrica, centrifugação, ultracentrifugação,
sedimentação (PAPINI, 2003; MIRANDA, 2002).
O peneiramento é uma das técnicas mais utilizadas, apresentando a
vantagem de ser de fácil execução e baixo custo, mas sua aplicação se torna difícil
para partículas com tamanho inferior a 38 microns. Seu princípio consiste em passar
uma massa conhecida de partículas através de uma série de peneiras sobrepostas e
submetidas a uma vibração. A fração retida em cada peneira (não passante) é
pesada.
Os fatores susceptíveis de influenciar a medida estão ligados às peneiras
(estado físico das aberturas, existência ou não de deformação), ao produto (forma e
tamanho de partículas, propriedades eletrostáticas, coesividade, higroscopicidade...)
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e às condições do ensaio (temperatura, higrometria, condições de vibração, duração
do teste, massa de partículas analisadas).
A microscopia é a única técnica de medida direta, possibilitando a análise de
tamanho e ao mesmo tempo de forma das partículas, fornecendo uma quantidade
maior de informações do que as outras técnicas. Para a observação ao microscópio,
as partículas são depositadas sobre uma lâmina. No entanto a distribuição exige a
avaliação de um alto número de partículas (PAPINI, 2003).
Na aquisição da imagem podem ser usados microscópios ópticos (luz refletida
ou transmitida) ou eletrônicos (varredura ou transmissão). As faixas de tamanho
apropriadas para cada tipo de microscópio são (PAPINI, 2003):
- óptico: 3 µm a 1mm
- eletrônico de varredura: 20 nm a 1 mm
- eletrônico de transmissão: 2 nm a 1 µm
Como técnica de análise indireta, tem-se a difração de luz. A medida do
tamanho das partículas é baseada no “diâmetro esférico equivalente”, que é o
diâmetro de uma esfera que tenha a mesma área projetada que uma partícula no
mesmo instrumento. A distribuição granulométrica é deduzida da interação entre um
conjunto de partículas imersas em um meio dispersante e um feixe de luz incidente,
classicamente, um raio laser. Quando o raio luminoso encontra uma partícula, a luz
incidente sofre uma interação segundo quatro diferentes fenômenos (difração,
refração, reflexão e absorção) formando um invólucro tridimensional de luz (Figura
3.1). O formato e o tamanho deste invólucro são afetados pelo índice de refração
relativo da partícula no meio dispersante, pelo comprimento de onda da luz, pelo
tamanho e formato da partícula. Detectores estrategicamente posicionados medem
a intensidade e o ângulo da luz espalhada. O sinal dos detectores é então convertido
para a distribuição de tamanho de partículas através de algoritmos matemáticos
(PAPINI, 2003).
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Figura 3.1 - Interação do raio de luz com uma partícula esférica, (a) ângulos difratados
determinados pelo tamanho da partícula e (b) um padrão de difração (ALLEN, 1997).

Os dados normalmente usados são gráficos de distribuição granulométrica e
diâmetro médio em volume (d(4,3)), onde d(v,0,1), d(v,0,5) e d(v,0,9) representam o
diâmetro da partícula acumulados correspondente a 10, 50 e 90 % respectivamente
e o span que é uma medida indireta da dispersão ou da largura da distribuição
granulométrica, sendo calculado pela expressão [d(v,0,9) - d(v,0,1)]/ d(v,0,5).

3.1.4 Morfologia
A morfologia é um complemento importante da granulometria. A Figura 3.2
exemplifica algumas formas possíveis de partículas. O tamanho das partículas afeta
diversas propriedades de um conjunto de partículas (sólido particulado) como
capacidade de dissolução, densidade aparente, fluidez e coesividade. A morfologia é
geralmente observada e analisada por microscopia eletrônica de varredura (MEV).
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Figura 3.2 - Formas possíveis de partículas (GERMAN, 1994).

3.1.5 Densidade real
A densidade real é uma característica inerente da espécie química. Ela
corresponde ao volume real ocupado pelo sólido, excluindo-se os espaços
intersticiais ou intra partículas. A densidade real de um sólido não poroso pode ser
medida pelo deslocamento de um fluido no qual o sólido seja inerte, usando a
relação massa do sólido por volume do fluido deslocado pelo mesmo. Já em sólidos
porosos, onde o fluido líquido não pode penetrar completamente em todos os poros,
usa-se um gás como fluido de deslocamento.
A densidade real de pós pode ser determinada usando o picnômetro a gás,
pelo princípio do deslocamento de gases. O gás Hélio é o mais utilizado, por ser
inerte e ter uma molécula muito pequena o que o torna capaz de penetrar até em
poros muitos pequenos. Se o material apresenta poros fechados, a análise feita no
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picnômetro de Hélio fornece o valor da densidade aparente deste material. O
picnômetro fornece o valor da densidade real somente se o material apresentar
todos os poros acessíveis (MIRANDA, 2002).
3.1.6 Densidade aparente
A densidade aparente é definida como a razão da massa do sólido pelo
volume total, que compreende o volume do sólido e o volume dos poros.
A Figura 3.3 ilustra como são obtidos os valores experimentais das
densidades aparentes de mínimo (ρb) e máximo empacotamento (ρt) do material,
onde:
ρb = M1/V

Equação 3.1

ρt= M2/V

Equação 3.2

e

M1 = massa de partículas inicialmente ocupando um volume V definido.
M2 = massa de partículas equivalendo a M1 + massa adicional de partículas para
preencher o volume V após empacotamento de M1.

Figura 3.3 - Medidas de densidade de mínimo e máximo empacotamento.

3.1.7 Molhabilidade
A molhabilidade de um sólido por um líquido é um fenômeno que depende do
estado de superfície do sólido. Ela é definida pelo ângulo de contato (θ) e pela
energia de superfície (γ) entre dois meios: γSG (sólido-gás), γSL (sólido-líquido) e γLG
(líquido-gás) Figura 3.4.
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Figura 3.4 - Energias de superfície entre uma gota de líquido e um sólido.

O ângulo de contato θ é definido como o ângulo formado à intersecção das 3
fases (sólido-líquido-gás). A equação de Young (Equação 3.3) é obtida
decompondo-se as forças paralelas à superfície sólida (MOULES, 1995):

cos θ =

γ SG − γ SL
γ LG

Equação 3.3

Quando o líquido entra em contato com o sólido, ele adere ao sólido. O
trabalho de adesão (∆Ga,J) é igual à energia necessária para separar uma unidade
de área da interface para criar 2 novas interfaces com o gás (CHULIA;
DELEUIL;POURCELOT, 1994). Esta energia é dada equação de Dupré (Equação
3.4) que, no caso de uma superfície sólido-líquido, se denota pela seguinte
expressão:

∆Ga = γ SG + γ LG − γ SL

Equação 3.4

E combinando-se as Equações 3.3 e 3.4, obtém - se a equação de YoungDupré:
∆Ga = γ LG (1 + cos θ )

Equação 3.5

Uma superfície pode ser molhada por um líquido quando o trabalho de
adesão do líquido sobre esta superfície é maior que a coesão do líquido, ou seja,
quando a soma das forças de atração entre o sólido e o líquido, é maior que a soma
das forças de coesão no líquido (CHULIA; DELEUIL; POURCELOT, 1994).
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A molhabilidade de um pó pode ser macroscopicamente e empiricamente
estimada considerando-se que, se o sólido é molhável por um líquido, ele se
dispersará no líquido ou o absorverá. Utilizando-se esta noção de molhabilidade,
diversas técnicas foram desenvolvidas para se comparar a molhabilidade de sólidos
por um líquido: os valores de ângulo de contato podem ser determinados
indiretamente medindo-se as tensões superficiais, pressões capilares e velocidade
de embebição.
Dentre os métodos existentes, dois deles serão descritos nesta revisão para
pós não compactados: 1) Método de Stevens; 2) Método modificado de Washburn
(ascensão capilar).

3.1.7.1 Método de Stevens
Trata-se de um método semi-qualitativo de predição da molhabilidade de
sólidos, de caráter prático (STEVENS e GYPEN, 1974), através do qual se
determina um valor aproximado da energia superficial do pó, adotando como
referência a tensão superficial de uma mistura água-isopropanol, compreendida
entre 20,85 mJ/m2 (isopropanol) e 72,13 mJ/m2 (água pura).
O método consiste em dispersar, de forma controlada e sistemática, o pó,
cuja energia de superfície pretende-se conhecer, na superfície de uma mistura águaisopropanol de tensão superficial conhecida (entre 20,85 e 72,13 mJ/m2). Decorrido
o tempo pré-estabelecido de 1 minuto, observa-se o comportamento do pó disperso
na superfície do líquido. Essa metodologia tem por finalidade determinar a fronteira
entre a condição de “pó molhado” e “pó não molhado” pelo líquido (Figura 3.5). Essa
fronteira é estabelecida em termos de um “Número de Molhabilidade”, compreendido
entre a tensão superficial das duas soluções, a que molhou e a que não molhou o
pó.

30

pó

Mistura água-isopropanol
Líquido 1
γ1

Líquido 2
γ2

<

<

Molhagem
parcial

Não molha

Líquido 3
γ3
Molhagem
total

γ= tensão superficial

Figura 3.5 – Método de Stevens.

A Tabela 3.2 apresenta a nomenclatura utilizada na molhabilidade dos pós
através do método de Stevens.
Tabela 3.2 – Nomenclatura de molhabilidade das partículas.

Nomenclatura

Molhabilidade do pó
o líquido não molha o sólido
uma pequena quantidade de sólido é molhada
uma pequena quantidade de sólido permanece na
superfície
o líquido molha perfeitamente o sólido

-/~
~/+
+

3.1.7.2 Método modificado de Washburn
Este método é baseado na ascensão capilar de um líquido em um leito de
partículas. O princípio é a comparação da taxa de penetração de diferentes líquidos:
um líquido capaz de molhar perfeitamente o sólido; um segundo líquido para o qual
se pretende determinar o ângulo de contato.
A equação de Washburn (Equação 3.6) é baseada na lei de Poiseuille e para
regular as condições de fluxo, relacionar as forças de capilaridade de um líquido de
penetração em um leito de partículas na vertical com poros de raios pequenos e
viscosidade.

ω2 =

reff γ LV cos θ
2η

t

Equação 3.6
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onde η é a viscosidade do líquido, γLV a tensão de superfície do líquido, reff a
capilaridade efetiva do raio, h a massa de líquido penetrada no leito poroso no
tempo t, e θ é o avanço do ângulo de contato, medidas da fase líquida. Pesando o
líquido penetrado no leito poroso em função do tempo, a equação 3.6 pode ser
transformada na Equação 3.7.

ρ 2 γ LV cos θ
t
ω =c
η
2

Equação 3.7

A determinação do ângulo de contato consiste em duas análises. A primeira
para determinar a constante de capilaridade c, e a segunda para a determinação do
ângulo de contato com o líquido teste.
A determinação da constante de capilaridade c é essencial para a correta
aplicação da equação de Washburn. Para determinar o parâmetro c, um líquido
molhante é utilizado. O ângulo de contato é assumido como zero. Conhecendo a
inclinação da reta e as características do líquido, como densidade, viscosidade e
tensão superficial, o valor c pode ser calculado.
Um

controle

rigoroso

de

empacotamento

com

procedimento

de

reprodutibilidade é essencial para a constante de capilaridade c para o líquido
molhante e também para o líquido não molhante. Uma vez que o fator geométrico é
determinado, então o ângulo de contato para o outro líquido pode ser calculado
(YANG; CHANG, 2008).
3.1.8 Energia de superfície de sólidos
A energia de superfície de um material sólido pode ser definida como sendo o
excesso de energia, por unidade de área, associado à superfície em decorrência da
ruptura de ligações interatômicas ou intermoleculares pré existentes. A correlação
entre o valor de energia de superfície e o ângulo de contato estabelecido demonstra
que o líquido molhará completamente a superfície quando θ = 0º porque a nova
interface criada possui energia de superfície γ menor do que a superfície original
sólido-gás. No outro extremo, a ausência completa de molhamento ocorre quando

32

θ =180º ficando válida, portanto, a inversão do raciocínio em termos energéticos
conforme apresentado.
O molhamento de um sólido por um líquido ocorre quando a interação entre
as moléculas do líquido com a superfície do sólido é maior que a interação das
moléculas entre si. Em geral, as energias γsl são menores que as correspondentes
γsv e γlv porque numa interface sólido-líquido quase todas as ligações atômicas ou
moleculares são completadas.
Existem vários modelos para o cálculo de energia de superfície, porém o
modelo proposto por Owens-Wendt Rabel-Kaelble (OWENS; WENDT, 1969),
bastante empregado, permite a determinação isolada das contribuições polares (P) e
dispersiva (D) e, portanto, possibilita uma caracterização completa das propriedades
de superfície do substrato analisado utilizando-se um número limitado (2) de líquidos
de teste e pode ser expresso pela Equação 3.8.

(1 + cos θ )γ l

[(

= 2 γ sD γ lD

)

0 ,5

(

+ γ sP γ lP

)

0 ,5

]

Equação 3.8

3.1.9 Características reológicas
As características reológicas dependem de propriedades das partículas como
tamanho médio, distribuição de tamanho e características morfológicas. A fluidez é,
entretanto, muito susceptível às propriedades das partículas sólidas. Uma partícula
sólida tem características como ângulo de repouso, ângulo de queda, habilidade de
empacotamento que controlam seu comportamento (fluidez, aglomeração) no
momento

de

seu

uso

(compactação,

dosagem)

ou

de

seu

manuseio

(armazenamento, transporte). Uma boa escoabilidade (free-flowing) é favorecida por
uma granulometria equivalente a uma área superficial pequena/unidade de massa,
pela forma esférica, uniforme ou pouco irregular das partículas, dureza (não
facilmente deformável), baixa capacidade de indução de atividade eletrostática e
densidade aparente elevada (DIAS; RÉ, 2001).
As características de compressibilidade e fluidez de partículas sólidas podem
ser avaliadas, segundo método desenvolvido por Carr (1965), baseado na medida
de parâmetros como densidade aparente de máximo e mínimo empacotamento.
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A compressibilidade, também conhecida como Índice de Carr (CARR, 1965),
oferece uma boa indicação das propriedades de fluxo do pó, habilidade ou
capacidade de empacotamento dos pós em operações de dosagem de sólidos. É
determinado através da equação (3.9) e pelas medidas das densidades aparente
antes (ρb) e após empacotamento (ρt) do material.

Icarr (%) = 100 * (ρt - ρb )/ ρt

Equação 3.9

Outro índice muito empregado industrialmente, principalmente porque oferece
uma boa indicação da habilidade ou capacidade de empacotamento em operações
de dosagem de sólidos (DIAS; RÉ, 2001) é o Índice de Hausner (HR) sendo obtido
pela Equação 3.10.

IHausner = (ρt / ρb)

Equação 3.10

Quanto menores os valores dos parâmetros Compressibilidade e Índice de
Hausner, melhores serão as características de escoabilidade do material particulado.
Na Tabela 3.3 é feita uma relação entre as características de escoabilidade
de materiais particulados e valores de alguns dos índices apresentados (Índices de
Carr e Hausner):
Tabela 3.3 - Índices para escoamento de partículas sólidas
(adaptado de JONG e FINKERS, 1999).
Características do

Índice de Carr

Índice de Hausner

Flowing

(%)

Coesivo

> 28

> 1,40

Fluidez Média

21 – 28

1,25 – 1,40

Fluidez boa

16 – 20

1 – 1,25

Ótima Fluidez

0 – 15

1 – 1,25
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3.2 Dissolução ou liberação do fármaco de formas farmacêuticas sólidas
Em sistemas biológicos, a dissolução de medicamentos pode ser definida
como o processo pelo qual um fármaco é liberado de sua forma farmacêutica,
tornando-se disponível para ser absorvido pelo organismo (ROSA, 2005).
Através do ensaio de dissolução in vitro, pode-se avaliar a velocidade e a
extensão de liberação do fármaco no meio avaliado; o resultado é expresso em
porcentagem do fármaco dissolvido em um dado período de tempo.
Os processos relacionados à liberação do fármaco de formas farmacêuticas
sólidas estão relacionados na Figura 3.6, como proposto na literatura (ROSA, 2005),
onde Kdd representa a taxa de desintegração da formulação e Kdi a taxa de
dissolução intrínseca do fármaco. Constata-se que quando Kdd é maior que Kdi, a
dissolução é controlada pela dissolução intrínseca dos ativos, sendo suas
propriedades físico-químicas consideradas importantes. Já quando Kdd é menor que
Kdi, a dissolução é controlada pela desintegação, sendo esta influenciada pelas
propriedades coesivas da formulação (BROWN, 2004).

Fármaco na formulação
DESINTEGRAÇÃO

Kdd

Fármaco em partículas
DISSOLUÇÃO

Kdi

Fármaco em solução
ABSORÇÃO

Fármaco nos tecidos
Figura 3.6 - Processo relacionado à liberação do fármaco da forma farmacêutica sólida
(ROSA, 2005).

A absorção sistêmica geralmente é limitada para fármacos com baixa taxa de
solubilidade em água que se dissolvem a partir da forma farmacêutica, intacta ou
desintegrada, no trato gastrintestinal. A dissolução de fármacos pouco solúveis a
partir de formas farmacêuticas de liberação imediata possui muitos desafios,
incluindo o desenvolvimento e uma metodologia de validação de teste para
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assegurar o potencial da correlação dos testes in vitro com a farmacocinética in vivo
(BROWN, 2004).

3.2.1 Importância do teste de dissolução
O teste de dissolução é requisito fundamental tanto na fase de
desenvolvimento quanto após aprovação do produto. Nos primeiros estágios do
desenvolvimento farmacocinético, a dissolução é útil para identificar variáveis
críticas na produção, escolher entre diferentes formulações, aperfeiçoá-las e fazer
avaliações de risco. Durante a fase de produção são importantes para a liberação
dos lotes e testes de estabilidade. Também são muito úteis para avaliar o impacto
que certas mudanças, como equipamento ou local de fabricação podem ter sobre o
produto (OLIVEIRA, 2006).
O estudo de dissolução é exigido para todas as formas farmacêuticas sólidas
orais, onde a absorção do fármaco é necessária para que o produto exerça seu
efeito terapêutico (OLIVEIRA, 2006). A dissolução nos líquidos do trato
gastrintestinal é um passo limitante para que as formas farmacêuticas sólidas
dispersos/suspensos em líquidos sejam capazes de transpor membranas biológicas
e exercer seus efeitos clínicos, pois a rapidez do processo de dissolução pode afetar
a velocidade e extensão da absorção de fármacos e conseqüentemente sua
atividade farmacológica (ROLIM et al., 2005).
Com base nestas considerações gerais, os ensaios de dissolução in vitro para
formas farmacêuticas orais, tais como comprimidos e cápsulas, são utilizados para
garantir a qualidade lote a lote, orientar o desenvolvimento de novas formulações e
assegurar a uniformidade da qualidade e do desempenho do medicamento depois
de determinadas alterações (MARQUES; BROWN, 2002).

3.2.2 Condições adequadas para a dissolução
O conhecimento dos fatores que afetam a dissolução e seu controle favorece
a obtenção de resultados reprodutíveis. Alguns requisitos devem ser avaliados antes
da validação do método, pois contribuem para a adequabilidade do mesmo, tais
como: utilização de equipamento calibrado, condições sink, influência do filtro e
estabilidade da solução amostra. (MARCOLONGO, 2003).
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A definição do termo sink pode variar de acordo com a fonte bibliográfica.
Pode ser definido como não menos que três vezes o volume do meio necessário
para obter a solução saturada do fármaco dentro da faixa de 500-1000 mL.
Entretanto, atualmente se aceita que um volume do meio de dissolução
correspondente a 5 a 10 vezes o volume de saturação é adequado para manter as
condições de sink. Isto deve ser mantido para evitar que a velocidade de dissolução
seja artificialmente influenciada pela aproximação de saturação durante a realização
do teste. Condições de sink são obtidas naturalmente in vivo, portanto, estudos de
dissolução in vitro devem ser conduzidos obedecendo a esse parâmetro visando se
aproximar ao máximo das condições de dissolução in vivo (OLIVEIRA, 2006).

3.2.3 Ensaio de dissolução
O ensaio de dissolução tem sido utilizado como uma excelente ferramenta no
controle de qualidade lote a lote de formas sólidas, pois permite detectar alterações
entre as formulações que poderiam ocasionar uma mudança na liberação do
fármaco comprometendo assim o desempenho do medicamento. A meta primordial
do ensaio de dissolução in vitro seria indicar potenciais problemas de
biodisponibilidade numa determinada formulação (BRASIL, 2003).
Os ensaios de dissolução devem ser realizados em condições tais como:
método da cesta 50/100 r.p.m. ou pá 50/75/100 r.p.m. para gerar um perfil de
dissolução, sugere-se obter, no mínimo, cinco pontos de amostragem dos quais, três
correspondam a valores de porcentagem de fármaco dissolvido menos que 65% e o
último ponto seja relativo a um tempo de coleta igual a, pelo menos, o dobro do
tempo anterior. Para medicamentos de dissolução rápida pode ser necessária
amostragem em intervalos menores (5 ou 10 minutos). Para medicamentos com
fármacos altamente solúveis que apresentem dissolução rápida, um teste de
dissolução de um único ponto (60 minutos ou menos) que demonstre dissolução de,
no mínimo, 85% é suficiente para controle da uniformidade lote a lote. Para
medicamentos contendo fármacos pouco solúveis em água, que se dissolvem
lentamente, recomenda-se um ensaio de dissolução de dois pontos, ou seja, um em
15 minutos e outro a 30, 45 ou 60 minutos, para assegurar 85 % de dissolução
(OLIVEIRA, 2006).

37

Os meios de dissolução sugeridos pela FDA são primeiramente água, HCl
0,1M e solução tampão de pH 1,2 a 6,8. Um outro fator a ser considerado na
escolha do meio de dissolução é a classificação biofarmacêutica do fármaco.
Fármacos da classe I (alta solubilidade e alta permeabilidade) dissolverão bem em
qualquer meio aquoso, desde que não haja qualquer problema de desintegração. Já
para os fármacos de classe II (baixa solubilidade e alta permeabilidade), é preciso
haver cuidado na escolha do meio, que dependerá também do grau de ionização do
fármaco. Alguns meios propostos são claramente não fisiológicos

podendo ser

aceitável para controle de qualidade, mas não quando se deseja fazer alguma
interferência sobre o comportamento in vivo da formulação. A FDA recomenda para
produtos que contenham fármacos insolúveis ou pouco solúveis em água, o uso de
um tensoativo (OLIVEIRA, 2006).
Nos ensaios em que se avalia o perfil de dissolução deve-se fazer ao final de
cada coleta a reposição do meio e utilizar o fator de correção no cálculo da eficiência
da dissolução (OLIVEIRA, 2006).

3.2.4 Teoria da dissolução
Em 1897, Noyes e Whitney estabeleceram uma equação (Equação 3.11),
com base na segunda lei de difusão de Fick, relacionando a velocidade de
dissolução com a solubilidade máxima do soluto (ou constante de saturação) e a
concentração ao tempo t (MANADAS, 2002):

dC
= K (C s − C t )
dt

Equação 3.11

onde dC/dt é a taxa de dissolução, K o coeficiente de dissolução ou de transferência de
massa, Cs a solubilidade máxima no meio de dissolução, Ct a concentração do fármaco na
solução no tempo t; e (Cs – Ct) o gradiente de concentração.

Em 1904, Nernst e Brunner modificaram a equação de Noyes e Whitney
(Equação 3.12), tendo incluído como parâmetros influentes no processo o
coeficiente de difusão (D), a área superficial do fármaco (As), a espessura da
camada de difusão (h) e o volume do meio de dissolução (V) (MANADAS, 2002):
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DAs
dC
(CS − Ct )
=K
Vh
dt

Equação 3.12

Esta é a teoria da velocidade de dissolução com maior aceitação e dela se
constata que, quando o volume do meio de dissolução é suficientemente grande, de
modo que Ct<<Cs normalmente < 10%), considera-se que a concentração do soluto
no solvente não afeta a velocidade de dissolução. As determinações da velocidade
de dissolução têm que ser feitas respeitando sempre esta condição.

3.2.5 Fatores que influenciam a dissolução
Inúmeras variáveis podem interferir nos resultados de um ensaio de
dissolução, podendo ser dependentes do sólido a ser dissolvido (liberação do soluto
da matriz e solubilização), do meio de dissolução ou relacionado ao processo de
fabricação. Todos devem ser considerados, mas alguns devem ser rigorosamente
monitorados para obtenção de resultados confiáveis. Dentre os fatores que afetam
os resultados de dissolução e envolvem a formulação, pode-se listar:

•

a solubilidade do fármaco (sólido) a ser dissolvido no meio de dissolução – é
o fator que mais afeta a velocidade de dissolução. Está relacionado à
natureza química da substância, ao polimorfismo e às impurezas presentes;

•

a superfície livre das partículas – relacionada ao diâmetro médio das
partículas e a porosidade;

•

temperatura do meio de dissolução;

•

velocidade de agitação do sistema;

•

composição do meio – relacionada aos constituintes (sais ou outras
substâncias dissolvidas), viscosidade, pH, tensão superficial, presença de
absorvente;

•

processos da fabricação – tempo de mistura, tempo de secagem, força de
compressão, entre outros, adquirem importância fundamental na validação
do processo de fabricação;

•

componentes da formulação – novos métodos de preparação de formas de
liberação dos fármacos permitem a inovação farmacêutica apropriada à
velocidade de liberação que se deseja (OLIVEIRA, 2006).
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A Equação 3.12, demonstra que a dissolução é influenciada pelas
características físico-químicas da substância ativa, pelo solvente e pela formulação,
englobando a natureza dos excipientes e o processo produtivo. Contudo, em relação
à disponibilidade do fármaco no organismo, particularmente do trato gastrintestinal,
fatores como a permeabilidade através da membrana do epitélio e o coeficiente de
partição também irão afetar a capacidade do fármaco em ser absorvido (SHARGEL;
YU, 1999).
Na fase de solubilização das partículas do ativo, as propriedades físicoquímicas do soluto, como forma química (sal, ácido livre, base livre) e forma física
(amorfos, polimorfos, tamanho de partícula primária), representam um importante
papel para a dissolução. Se essa fase é limitante, a velocidade de dissolução é
controlada pela dissolução intrínseca do fármaco, como é o caso da maior parte dos
ativos pouco solúveis administrados em formulações de liberação imediata
(BROWN, 2004).
A dissolução intrínseca refere-se à dissolução de um fármaco puro, preparado
em condições específicas (compactado em formas de disco) onde parâmetros como
área superficial, temperatura, velocidade de agitação, pH e força iônica do meio de
dissolução são mantidos constantes. A massa dissolvida por unidade de tempo,
considerando uma área superficial exposta e fixa, é expressa em mg/min/cm2
(PELTONEN et al., 2003).

3.2.6 Meios de dissolução para rifampicina
A dissolução de fármacos hidrofóbicos como a rifampicina é uma tarefa difícil,
pois o fármaco não é molhado facilmente pelo meio aquoso de dissolução, formando
aglomerados que flutuam na superfície e sua solubilidade se mostra dependente do
pH (PANCHAGNULA; BEDI; YASVANTH, 2006; PANCHANULA; BHARDWAJ,
2008).
Alguns autores estudaram as curvas de dissolução de cristais de rifampicina
em diferentes meios de dissolução.
Henwood et al., (2000), estudaram as propriedades dos cristais de rifampicina
utilizados para a produção de comprimidos da África do Sul. Investigaram as
propriedades de dissolução em água, HCl 0,1 M e tampão fosfato pH 7,4. Os
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autores observaram que para diferentes matérias-primas as curvas de dissolução
em meio HCl 0,1 M foram similares e para os meios tampão fosfato pH 7,4 e água,
as curvas de dissoluções foram mais lentas.
Henwood et al., (2001), investigaram as propriedades físico-químicas da
rifampicina recristalizada em vários solventes (etanol, benzeno, acetona 2pirrolidona, n-butanol e ácido propionico:THF), utilizando como meio de dissolução
água, HCl 0,1 M e tampão fosfato pH 7,4, observaram que a dissolução foi mais
rápida no meio HCl 0,1 M, seguida do tampão fosfato pH 7,4 e da água.
Na USP 29, o meio oficial de dissolução para cápsulas/comprimidos é HCl
0,1M, pois simula o meio presente no estômago. Rao e Murthy (2001) constataram
que este meio não pode ser empregado para o estudo da liberação de formulações
da liberação controlada, pois as curvas não são discriminativas em relação a
dissolução.

3.2.7 Modelos Cinéticos
A comparação e a avaliação da liberação dos fármacos a partir das formas
farmacêuticas têm preocupado a indústria farmacêutica e as autoridades de registro.
Na produção ou desenvolvimento de formas farmacêuticas sólidas é necessário
garantir a liberação adequada do fármaco. Existem vários modelos para representar
os perfis de liberação dos fármacos, que podem ser classificados em várias
categorias: métodos estatísticos, métodos dependentes de modelos matemáticos e
métodos independentes de modelos (COSTA, 2002).
Os métodos baseados na análise estatística de variância determinam, através
de repetidos ensaios, as fontes de variação (tempo, produto e interação entre tempo
versus produto), os de modelo independente se destacam os testes combinados
como os fatores f1 (fator de diferença) e f2 (fator de similaridade), que comparam
diretamente a diferença entre a porcentagem de fármaco dissolvida em uma unidade
de tempo para os produtos teste e referência.
Os modelos dependentes são baseados em funções matemáticas distintas
que, após seleção de uma função adequada, permitem a avaliação dos perfis em
relação aos parâmetros derivados dos modelos aplicados. Os exemplos mais
comuns encontrados na literatura são: ordem zero, primeira ordem, Hixon-Crowell,
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Higuchi, quadrático, Weibull, entre outros (SERRA; STORPIRTIS, 2007). A Tabela
3.4 apresenta o resumo dos modelos matemáticos mais relevantes na descrição das
curvas de dissolução.

Tabela 3.4. Modelos matemáticos usados para descrever os perfis de dissolução
(adaptado de COSTA, 2002).
Modelo

Equação

Ordem Zero

Qt = Q0 + K 0 t

Primeira Ordem

ln Qt = ln Q0 + K 1t

Weibull

log[− ln (1 − (Qt Q∞ ))] = b log t − log a

Higuchi

Qt = K H t

Baker-Lonsdale

(3 2)[1 − (1 − (Qt

Hixson-Crowell

Q∞ ))

23

]− (Q

t

Q∞ ) = kt

Q01 3 − Qt1 3 = K s t

Sendo Qt a quantidade de fármaco liberada no tempo t, Q0 a quantidade
inicial de fármaco na solução, K0 a constante de liberação de ordem zero, K1 a
constante de liberação de ordem um, KH a constante de liberação de Higuchi, Q∞ a
quantidade de fármaco total disponível para liberação, KS constante que incorpora a
relação superfície/volume e k constante de liberação correspondente a inclinação da
reta.
Os modelos permitem conhecer: a velocidade do processo; a quantidade
máxima dissolvida e pontos nos quais podem ocorrer mudanças significativas da
dissolução. Nesse tipo de análise, avalia-se a quantidade de fármaco dissolvida em
diferentes intervalos de tempo, obtendo-se um perfil definido por tempo versus
porcentagem de fármaco dissolvida. Vários parâmetros cinéticos podem ser
descritos a partir desta relação, tais como: constante de velocidade de dissolução
(k); meia-vida de dissolução (t50%); e quantidade dissolvida em determinado tempo
(Qt) (MANADAS; PINA; VEIGA, 2002).
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3.3 Técnicas para melhorar a biodisponibilidade de fármacos pouco solúveis
Estima-se que 40% dos fármacos são pouco solúveis ou insolúveis em água,
gerando problemas no produto acabado. Para os fármacos hidrofóbicos, a etapa de
dissolução atua como um limitante que determina, conseqüentemente, a velocidade
de absorção e a quantidade absorvida, o que se traduz em valores incorretos de
absorção (WONG; KELLAWAY; MURDAN, 2006).
Um dos desafios mais relevantes na rotina de desenvolvimento de
formulações concentra-se na otimização da velocidade de dissolução e liberação do
ativo disponível. Diferentes rotas físicas e químicas têm sido propostas para o
aumento da solubilidade de fármacos. A Tabela 3.5 apresenta algumas destas
possibilidades (LEUNER; DRESSMAN, 2000).
A técnica de redução de tamanho é normalmente empregada. Moer para
reduzir o tamanho de partículas é relativamente barato, rápido e de fácil “scale-up”.
Entretanto, moer apresenta diversas desvantagens em relação ao controle de
características importantes das partículas finais, tais como: o tamanho, forma,
morfologia, propriedades de superfície e carga eletrostática. Moer é um processo
que consome bastante energia e causa rompimentos na estrutura de cristal do
fármaco, tendo por resultado a presença de regiões desordenadas ou amorfas no
produto final. Estas regiões amorfas são termodinamicamente instáveis podendo
tender a uma recristalização durante o armazenamento, em circunstâncias quentes
e úmidas (WONG; KELLAWAY; MURDAN, 2006).
O processo de redução de tamanho é usado para aumentar a velocidade de
dissolução e ampliar a absorção dos fármacos porque promove um grande aumento
da área superficial específica da substância (ANSEL; POPOVICH; ALEEN, 2000;
LEUNER e DRESSMAN, 2000).
Sugimoto et al. (1998) estudaram a redução de tamanho de fármacos de
baixa solubilidade com polímeros hidrossolúveis na presença de pequena
quantidade de água. A redução de tamanho apresenta uma vantagem com relação
às dispersões sólidas que podem resultar em variação da cristalinidade do fármaco
quando este é recristalizado. A cristalinidade do fármaco em princípio, é menos
afetada no processo de moagem em comparação à recristalização. Esta técnica tem
sido explorada por outros autores como Mura et al., (2002) que, por outro lado,
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mostraram que a redução do tamanho de partícula, realizada em moinho de alta
velocidade, levou ao aumento aparente da velocidade de dissolução do fármaco
porque, na verdade, o processamento também pode resultar em amorfização do
fármaco.
Tabela 3.5 - Principais técnicas para melhorar a solubilidade ou para aumentar a área de
superfície disponível para a dissolução (LEUNER e DRESSMAN, 2000).
TÉCNICAS

Referência

Tamanho de partículas
GAO; ZHANG; CHEN, 2008;
Redução de tamanho

I. MODIFICAÇÃO FÍSICA

Nanosuspensões

KECK; MÜLLER, 2006.
JACOBS; KAYSER; MÜLLER, 2000;
MÜLLER; JACOBS; KAYSER, 2001.

Modificação do hábito
cristalino

RASENAKC; STECKEL; MÜLLER, 2004.

Polimorfos

HENK; GRISSER, 1997.

Complexação/solubilização
LI; ZHAO, 2007;
Uso de tensoativos

Uso de ciclodextrinas

GHEBREMESKEL; VEMAVARAPU; LODAYA,
2007
CIRRI, 2006; RAMA, 2006;
CARRIER; MILLER; AHMED, 2007.

Dispersão em carreadores

II. MODIFICAÇÃO
QUÍMICA

Misturas eutéticas

GOLDBERG; GIBALDI; KANIG, 1966;
NAIMA; et al., 2001.

Dispersões sólidas

TAKEUCHI; et al., 2005.

Soluções sólidas

DITTGEN; et al., 1995.

Pro - fármacos solúveis

HEMENWAY; et al., 2007;
CHASSAING; et al., 2008

Sais

KARAVAS; et al., 2006.
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Rasenack et al. (2003) estudaram a redução de tamanho através da
cristalização

controlada

dos

cristais

de

ibuprofeno

na

presença

de

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) como polímero hidrofílico, seguido pela secagem
em spray dryer. O produto obtido por essa técnica apresentou uma distribuição de
tamanho de partícula homogênea e testes confirmaram um aumento in vivo da
biodisponibilidade do fármaco.
Gao, Zhang e Chen, (2008) discutem técnicas diferentes que preparam
nanocristais de fármaco, especialmente os métodos de homogeneização por alta
pressão. No estudo concluem que os fármacos pouco solúveis podem ser
desintegrados em nanocristais, melhorando os problemas de solubilidade e de
disponibilidade. Em alguns casos, além de melhorar a dissolução do fármaco,
mostram outras atividades biológicas, tais como a realização de uma liberação
sustentada e da escolha de liberação em tecidos ou órgãos específicos. Uma
vantagem importante dos nanocristais é que podem ser aplicados em várias rotas da
administração, tais como oral, parenteral, ocular e pulmonar. A técnica de
homogeneização de alta pressão tem sido empregada com sucesso para produção
em grande escala de nanocristais de fármacos (KECK e MLLER, 2006).
Perrut e Leboeuf, (2005) apresentam uma revisão sobre redução de tamanho
de vários fármacos pouco solúveis pelas técnicas: fluído supercrítico com rápida
expansão da solução – RESS (fenacetina, nifedipina, griseofulvina, lidocaína
ibuprofeno, fitosterol e lovastatina), precipitação pelo anti-solvente supercrítico –
SAS (Carbamazepina e Cobre-indometacina) e partículas de gás saturado
solução/suspensão – PGSS (nifedipina e felodipina). Os autores reduziram o
tamanho do fármaco Nifedipina por RESS e as micropartículas obtidas não exibiram
um aumento na velocidade de dissolução no meio simulado de suco gástrico.
Concluíram que as taxas da dissolução dependem não somente do tamanho de área
de superfície e de partícula processada, mas são influenciadas por outras
características físico-químicas tais como morfologia e molhabilidade do cristal.
Reverchon, Marco e Della Porta (2002) estudaram a precipitação de micro e
nanopartículas de rifampicina pela técnica SAS. Segundo os autores, o diâmetro das
partículas e a polidispersão aumentaram quando se elevou a concentração de
rifampicina na solução.
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Para aumentar a solubilidade de fármacos pouco solúveis em água, técnicas
de modificações químicas têm sido utilizadas, consistindo em sua maioria no
preparo de sais solúveis em meio aquoso partindo de fármacos insolúveis (LEUNER;
DRESSMAN, 2000).
A modificação da estrutura cristalina de um fármaco vem sendo estudada pela
formação das chamadas dispersões sólidas. Alguns autores chamam as dispersões
sólidas de co-precipitados. Vários carreadores foram propostos para este tipo de
abordagem, os mais utilizados são os polímeros hidrossolúveis como o
polietilenoglicol (PEG), polivinilpirrolidona (PVP), hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) e
seus derivados com ligações cruzadas (LEUNER; DRESSMAN, 2000).

3.3.1 Uso de adjuvantes para melhorar a solubilidade e a taxa de dissolução
de fármacos
3.3.1.1 Tipo de adjuvante
A escolha de adjuvantes e auxiliares na formulação para aumento da
velocidade de dissolução depende de uma série de fatores, como: a necessidade de
uso de materiais solúveis, biodegradáveis, da rota de administração ou eliminação e
da região de absorção no caso de fármaco. Considerações de toxicidade, alergia e
irritabilidade são de fundamental importância (ANSEL; POPOVICH; ALEEN, 2000).
3.3.1.1.1 Polímeros hidrofílicos
Nas duas décadas passadas, as matrizes hidrofílicas tornaram-se muito
populares na formulação de formas farmacêuticas de liberação modificada (LI;
ZHAO, 2007).
A liberação dos fármacos incorporados em sistemas constituídos por
polímeros hidrofílicos baseia-se na transição do estado vítreo para o estado
maleável, resultante da penetração da água na matriz (LOPES; LOBO; COSTA,
2005).
- Polivinilpirrolidona (PVP)
O PVP é um homopolímero de 1-etenil-2-pirrolidona muito utilizado em
tecnologia farmacêutica, como: agente ligante, desintegrante para comprimidos e
agente suspensor para formas farmacêuticas líquidas. É um pó branco higroscópico
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com ponto de fusão à temperatura de 150 ºC (KIBBE, 2000). Devido à boa
solubilidade em uma grande variedade de solventes orgânicos, este polímero é
particularmente apropriado para a preparação de dispersões sólidas (fármaco e PVP
como excipiente). Similarmente ao PEG, o PVP tem boa solubilidade em água e
pode melhorar a molhabilidade de compostos dispersos em água (LEUNER;
DRESSMAN, 2000).
Este polímero é caracterizado por sua viscosidade dinâmica, cujo valor K
(Tabela 3.6), é diretamente proporcional ao peso molecular (grau de polimerização).
O comprimento da cadeia do PVP tem influência significativa na taxa da dissolução
do fármaco. A solubilidade aquosa do PVP torna-se menor com o aumento do
comprimento da cadeia e, uma desvantagem é a viscosidade, que se torna elevada
em uma dada concentração dependendo da massa molar (LEUNER; DRESSMAN,
2000).
Tabela 3.6 - Valores de K para PVP e correspondente a massa molar aproximada
(LEUNER; DRESSMAN, 2000).
Valor de K

Massa molar aproximada

12

2.500

15

8.000

17

10.000

25

30.000

30

50.000

60

400.000

90

1.000.000

120

3.000.000

Vários autores utilizaram o PVP em seus trabalhos para melhorar a taxa de
dissolução de fármacos, tais como griseofulvina, colesterol, 4-amino antipirina e
sulfatiazol (CORRIGAN; FAVAR; HIGUCHI, 1980), curcumina (PARADKAR et al.,
2004), carbamazepina, dipiridamol e indometacina (PATTERSON et al., 2007).

3.3.1.1.2 Tensoativos
Tensoativos são compostos químicos possuindo um grupo hidrofóbico
(solúvel em solventes apolares) e um grupo hidrofílico (solúvel em água). Suas
moléculas migram para interfaces (porção hidrofóbica voltada para o ar ou para a
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fase apolar e porção hidrofílica voltada para a água) quando colocadas em solução,
promovendo uma diminuição da tensão superficial da solução em relação à do
solvente puro. O alinhamento das moléculas de um tensoativo nas interfaces reflete
a tendência de assumir uma orientação termodinamicamente mais favorável
(PRETÉ, 2000).
São geralmente compostos formados por uma cadeia de hidrocarbonetos (8 a
18 átomos) ligada a um grupo que define a classificação não-iônica, catiônica,
aniônica

ou

anfótera

do

tensoativo

e

zwiteriônicos

(MANIASSO,

2001;

NEUGERBAUER,1990).
Não-iônicos: Não se dissociam em solução aquosa formando íons.
Geralmente são alquil ou alquil éteres de polióxido de etileno, ou derivados de
compostos poli-hidroxílicos ou oligossacarídeos. São utilizados em cosméticos,
defensivos agrícolas, no tratamento de metais, nas indústrias têxteis e de petróleo
(exemplos de nomes comerciais: Renex, Tween e Triton).
Catiônicos: apresentam carga positiva quando dissociados em solução
aquosa. São aminas primárias, secundárias ou terciárias, ou sais de amônio
quaternário utilizados nas indústrias têxteis, cosméticos (condicionadores de cabelo)
e

de

fertilizantes

(Ex:

brometo

de

cetil-trimetilamônio,

brometo

de

dodeciltrimetilamônio).
Aniônicos: apresentam carga negativa quando dissociados em solução
aquosa. Os principais são compostos carboxilados, sulfatados, sulfonados ou
fosfatados. São utilizados em cosméticos, xampus, desinfetantes, lavanderias
industriais, detergentes de uso doméstico, na indústria têxtil e de papel (ex:
dodecilsulfato de sódio, sal sódico do ácido dodecanosulfônico).
Zwiteriônicos: comportam-se como aniônicos ou catiônicos, dependendo do
pH do meio em que estão atuando. São N-alquil derivados de aminoácidos,
utilizados em produtos de higiene pessoal (sabonete líquido, xampus, géis), espuma
para controle de incêndio, na limpeza industrial e de automóveis. (Ex: Propionato de
N-alquil- N,N-di metil-β-amônio).
Os tensoativos podem ser classificados quanto a suas propriedades físicoquímicas:
Concentração micelar crítica (CMC): pode ser definida como o limite de
concentração do tensoativo acima do qual há formação de micelas. Em solução
aquosa, a partir da CMC, grandes agregados moleculares de dimensões coloidais,
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possuindo ambas as regiões estruturais hidrofílicas e hidrofóbicas, associam-se
dando origem às micelas. Abaixo da CMC o tensoativo está na forma de monômeros
e, próximo à CMC, ocorre um equilíbrio dinâmico entre monômeros e micelas
(NEUGEBAUER, 1990).
Número de agregação (N): é a média da composição micelar (em n° de
monômeros constituintes) num dado período de tempo, e é estimado pela divisão da
massa molecular da micela pela massa molecular do monômero de tensoativo. Os
valores de N indicam o tamanho e a estabilidade dos agregados micelares (PRETÉ,
2000).
Equilíbrio Hidrofílico-Lipofílico (EHL): é um termo da farmacotécnica, em que
ocorre equilíbrio e pode ser expresso em termos de balanço entre os grupos
hidrofóbicos e hidrofílicos da molécula. Uma escala empírica de 0 a 20 de EHL foi
proposta por Griffin em 1949 e é usada para determinar o grau de afinidade do
tensoativo em relação ás fases polar e a apolar, sendo que valores inferiores a nove
caracterizam moléculas lipofílicas, e valores acima de onze caracterizam moléculas
hidrofílicas (PRETÉ, 2000).
Geralmente, os tensoativos são utilizados para aumentar a molhabilidade dos
pós pouco solúveis em água, inclusive os fármacos. A ação é de aumentar o contato
do fármaco com o meio através da diminuição da tensão superficial pó/água, o que
contribui para um aumento da solubilidade aquosa de vários fármacos pouco
solúveis em água.
Tensoativos podem, assim, aumentar a solubilidade de um fármaco, melhorar
a molhabilidade, aumentar a velocidade de dissolução, interferir na precipitação,
diminuir a degradação, modular a liberação, etc. Os tensoativos são utilizados em
muitas formas de dosagem: soluções, sistema coloidal (emulsões, microemulsão,
etc.), cápsulas/comprimidos, etc. São usados em produtos comerciais (oral e
parenteral), embora freqüentemente em baixa concentração. Os tensoativos
convencionais incluem polissorbatos (por exemplo: Tween 80, Tween 20), óleo de
rícino etoxilado (por exemplo: Cremophor EL, Cremophor RH40, RH60), etc.
Tween é o nome comercial dado aos tensoativos derivados do polioxietileno
sorbitol, onde o número de grupos polioxietileno é constante (20), variando a
composição da cadeia de hidrocarbonetos (PRETÉ, 2000). Pertence à classe de
aditivos alimentares também conhecidos como polissorbato, o qual é considerado
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agente emulsificante, solubilizante, dispersante, molhante e tensoativo não iônico e
está listado nas farmacopéias USP/NF, BP, EP, etc., como um excipiente
farmacêutico aprovado para uso em preparações orais (EPIC, 2008; KIBBE, 2000).
Apresenta a fórmula química C64H124O26, possui peso molecular de 1310
g/mol, coloração amarela, EHL de 15, viscosidade de 425 mPa.s e tensão de
superfície à 20°C de 42,5 mN/m.
Os autores EL-MASSIK et al., 1996; MAGGI et al., 1996; HE et al., 2004; Park
e Choi (2006) usaram tensoativos para o aumento da solubilidade de fármacos em
suas pesquisas. Mehta, Kaur e Bhasin (2007) investigaram a liberação controlada da
rifampicina em um sistema de microemulsão (óleo/água) com o uso do tensoativo
Tween 80, os resultados mostraram que a microemulsão permaneceu estável após
a incorporação da rifampicina.
3.3.2 Processo de secagem por atomização para associar fármaco e adjuvante
O revestimento dos cristais de fármacos por um filme polimérico hidrofílico,
com a finalidade de alterar a afinidade entre a superfície hidrofóbica do fármaco e o
meio fisiológico pode ser feito através da técnica de secagem por spray dryer.
A técnica de spray dryer é uma tecnologia muito utilizada em diversos
segmentos industriais, incluindo o farmacêutico. Embora necessite de investimentos
médios ou elevados em instalações e operação, várias vantagens justificam a sua
crescente utilização. Dentre essas vantagens, está a reprodutibilidade da técnica
para obtenção de partículas, a aplicabilidade tanto com materiais sensíveis quanto
resistentes à temperatura, a capacidade de processar diversas matérias-primas e a
flexibilidade na formulação. Os fatores de formulação e os parâmetros de processo
determinam as propriedades das partículas produzidas (RÉ, 2006).
A utilização da técnica de secagem por atomização na preparação de
micropartículas consiste basicamente em dispersar o adjuvante e o fármaco em um
solvente ou sistema adequado e atomizar via atomizador para originar microgotas
que ao entrarem em contato com o ar em temperatura próxima ou superior ao ponto
de ebulição do solvente, proporciona a evaporação do mesmo de forma rápida e
dinâmica, formando as micropartículas (MASTERS, 1985; FU; et al., 2002) (Figura
3.7).

50

Figura 3.7 - Representação esquemática do funcionamento do equipamento “spray dryer”
(Ré, 2006).

A secagem por atomização oferece a vantagem de ser um processo de etapa
única. Adicionalmente, tem-se a rapidez, pequena dependência sobre as
características de solubilidade do fármaco e do polímero e facilidade de
escalonamento. Essas características fazem com que a avaliação das suas
potencialidades como um método de encapsulação de fármacos tenha se tornado
uma área de pesquisa de interesse crescente (RÉ, 1998, RÉ et al., 2002, RÉ, 2006,
HE et al., 1999 a, b).
Micropartículas contendo um ativo podem ser preparadas por spray dryer a
partir de sistemas homogêneos (soluções) ou heterogêneos (suspensões). No caso
de soluções, o ativo e o polímero estão co-dissolvidos em um mesmo solvente. No
caso de dispersões, partículas finamente divididas do ativo são incorporadas a uma
solução polimérica. A solução ou suspensão é atomizada e seca em secadores
spray dryer. Com a evaporação do solvente, o polímero precipita e aprisiona o sólido
disperso

(suspensão-mãe)

ou

os

cristais

precipitados

(solução-mãe).

A

microestrutura gerada é mais usualmente conhecida como microesfera em
aplicações médicas e farmacêuticas (RÉ, 2006).
Takeuchi et al (1998) prepararam por spray dryer, microesferas de teofilina
com vários polímeros hidrofílicos em sistemas aquosos. Eles atribuíram o bom
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controle da liberação da teofilina dos comprimidos à dispersão homogênea deste
fármaco dentro das micropartículas geradas no processo de spray dryer.
Wong, Kellaway e Murdan (2006) preparam micropartículas com o fármaco
griseofulvina por spray dryer sem e com adjuvante. Poloxamer 407 foi escolhido
como o tensoativo hidrofílico para melhorar a molhabilidade da partícula. Os
resultados obtidos mostraram que a taxa de dissolução e a biodisponibilidade das
partículas de griseofulvina/Poloxamer 407 aumentou significamente comparado ao
controle. Os autores concluíram que o responsável pela melhora das características
de velocidade de dissolução foi o adjuvante hidrofílico.

3.4 Rifampicina
3.4.1 Propriedades físico-químicas
A rifampicina é um fármaco semi-sintético, derivado da rifamicina B. A
molécula é caracterizada por conter uma cadeia alifática formando uma ponte entre
duas posições não adjacentes de um núcleo aromático (Figura 3.8).

Figura 3.8 - Estrutura química da rifampicina.

Sua fórmula química é C43H58N4O12; possui peso molecular de 822,95 g/mol;
seu nome oficial é 3-[[(4-metil- 1-piperazinil)imino]metil]rifamicina. Seu ponto de
fusão varia de 183 a 188oC. Apresenta-se como um pó cristalino, vermelho
alaranjado, pouco solúvel em H2O e acetona, solúvel em acetato de etila, metanol,
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tetrahidrofurano (THF) e bastante solúvel em clorofórmio e dimetilsulfóxido (DMSO).
Suas soluções em DMSO são muito estáveis, enquanto que as soluções em H2O
são pouco estáveis. Suas suspensões a 1% em água apresentam pH entre 4,5 a
6,5. Possui dois valores de pka, sendo o primeiro de 1,7, referente à hidroxila da
posição quatro, e o segundo de 7,9, referente ao grupo nitrogênio N da posição três
da piperazina. (MERCK, 2001; USP, 2006)
A rifampicina apresenta duas formas polimórficas I e II (PELLIZA; NEBULON;
FERRARI, 1977). A forma I é a forma estável e a forma II é metaestável. Além
destas duas formas principais, a rifampicina é encontrada na forma de hidratos e
solvatos, que se convertem na forma amorfa após a dessolvatação (HENWOOD et
al., 2001). Estudos têm demonstrado que as formas polimórficas I e II de rifampicina
apresentam diferentes solubilidades em meio aquoso (HENWOOD et al., 2001,
AGRAWAL et al., 2004).
O sistema de classificação biofarmacêutico (Figura 3.9) fundamenta-se na
absorção de fármaco através da membrana intestinal, a uma velocidade que é
proporcional à sua concentração na superfície da membrana, sendo a dissolução in
vivo um fator crítico neste processo (AMIDON, 1995; BARRETO; BICA; FARINHA,
2002).

Reduzida S
I

II

Elevada P

Elevada P

Elevada S

Reduzida S
III

Reduzida P

IV
Reduzida P

Biofarmacêutica

Elevada S

Classe

Permeabilidade (P)

Solubilidade (S)

Figura 3.9 - Sistema de classificação biofarmacêutico (Adaptado por BARRETO; BICA;
FARINHA, 2002).
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Este sistema é uma ferramenta científica para classificação de fármacos,
baseada na sua solubilidade em água e permeabilidade intestinal, caracterizando os
fármacos em quatro categorias:
I. Elevada solubilidade e elevada permeabilidade;
II. Reduzida solubilidade e elevada permeabilidade;
III. Elevada solubilidade e reduzida permeabilidade;
IV. Reduzida solubilidade e reduzida permeabilidade.
O Sistema de classificação biofarmacêutico (BCS), classifica a rifampicina
como fármaco do grupo II, e esta baixa solubilidade é um fator limitante da absorção
(MANADAS, 2002; MEHTA; KAUR; BHASIN, 2007). No entanto, existem trabalhos
que sugerem que a rifampicina deveria estar na classe IV desta classificação
biofarmacêutica (MARIAPPAN; SINGH, 2006).

3.4.2 O uso da rifampicina no tratamento da tuberculose
A rifampicina foi descoberta em 1957 e isolada pela primeira vez em 1963
(RIEDER, 2002). Foi introduzida na terapia da tuberculose no início da década de
1970. É extremamente efetiva contra o MT, sendo um antibiótico de amplo espectro
de ação. A rifampicina é importante no esquema terapêutico, sendo que alguns
autores chamam a atenção para o fato de que pacientes portadores de MT
resistentes à rifampicina têm grande chance de serem resistentes a outros
tuberculostáticos (FISCHL et al., 1992).
A recomendação da World Health Organization (WHO) para o tratamento da
tubeculose é à base de rifampicina em associação com outros fármacos,
principalmente isoniazida, pirazinamida e etambutol. A justificativa para a utilização
de múltiplos fármacos é que a MT se torna resistente espontaneamente, mas
apresenta diferentes tempos de mutação para cada fármaco. Cada cavidade ou
tubérculo formado possui 109 microorganismos, o índice de mutação é de 1 em 1014,
assim é quase impossível que o MT se torne resistente a mais de um fármaco em
pacientes corretamente tratados (RILEY,1993).
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O sucesso do tratamento depende da compreensão e adesão do paciente, já
que o esquema de dosagem deve ser rigorosamente obedecido (PORTAL DA
SAÚDE, 2008). Os fármacos associados trazem algumas vantagens tais como: a
diminuição no número de administrações, maior adesão ao tratamento, diminuição
do surgimento de bacilos resistentes, facilidade na prescrição, facilidade de
gerenciamento de estoque, facilidade de transporte e distribuição, menor gasto com
produção e diminuição dos gastos do Ministério da Saúde nos programas de
tratamentos da tuberculose (SEN et al., 2002).
No Brasil, estima-se que o custo de tratamento por paciente em 2006 foi de
US$ 732 por pessoa sendo que o governo contribui com 85% dos custos totais no
controle da tuberculose (WHO, 2008).

3.4.3 A tuberculose
Evidências da tuberculose (TB) foram encontradas em múmias egípcias e da
América pré-colombiana (KONOMI, 2002). Até a metade do século XIX, o caráter
infecto-contagioso da tuberculose não era reconhecido. Foi o pesquisador alemão
Robert Koch, que em 1882 isolou a MT, definindo assim a tuberculose como uma
doença infecto-contagiosa (RODRIGUES, 2007).
A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por bactérias que
afetam principalmente os pulmões, mas, também podem ocorrer em outros locais do
corpo, como ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro).
A transmissão é direta, de pessoa a pessoa. O doente expele, ao falar,
espirrar ou tossir, pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso e
podem ser aspiradas por outro indivíduo contaminando-o. Somente 5% a 10% dos
infectados adquirem a doença. Pessoas com Aids, diabetes, insuficiência renal
crônica (IRA), desnutridas, idosos doentes, alcoólatras, viciados em drogas e
fumantes são mais propensos a contrair a tuberculose (PORTAL DA SAÚDE, 2008).
Em 1945, foi iniciada a quimioterapia anti-TB com a introdução da
estreptomicina. A estreptomicina, o ácido paraminossalicílico e a isoniazida foram os
principais fármacos utilizados até 1970 no tratamento da TB. A inclusão da
rifampicina e pirazinamida no tratamento reduziu as taxas de abandono e o tempo
de tratamento (PANCHAGNULA; AGRAWAL, 2004).
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Apesar de ser uma doença potencialmente previsível e curável, a TB é ainda
hoje um grande problema de saúde pública nos países em desenvolvimento,
incluindo o Brasil. No mundo, estima-se em dois bilhões o número de pessoas que
apresentam a infecção e que, anualmente, ocorram cerca de 8,8 milhões de casos
novos. No Brasil, registra-se algo em torno de 80.000 casos e 6.000 óbitos, a cada
ano. Como a infecção pelo HIV-Aids tem efeito imunossupressor e predispõe o
indivíduo infectado a desenvolver TB, a epidemia de HIV-Aids, entre outras
conseqüências, levou ao crescimento dos casos de TB em muitos países.
Atualmente, nos países mais desenvolvidos a tuberculose continua sendo um
problema quase restrito aos imigrantes dos países pobres e outras populações
marginalizadas (desabrigados, alcoólatras, prisioneiros, e outros) (RODRIGUES,
2007).
O Brasil ocupa o 15° lugar no ranque mundial, segundo o número de casos
informados em 2006 a World Health Organization (WHO, 2008).

3.4.4 Fatores que afetam a biodisponibilidade da rifampicina
Biodisponibilidade é a medida da quantidade de fármaco, contida em uma
fórmula farmacêutica, que chega à circulação sistêmica e da velocidade na qual
ocorre esse processo. A biodisponibilidade se expressa em relação à administração
por via oral, de um produto de referência como biodisponibilidade relativa ou
comparativa (ANVISA, 2008).
Solubilidade e biodisponibilidade de fármacos são fatores inter-relacionados e
freqüentemente

constituem

uma

barreira

no

desenvolvimento

de

formas

farmacêuticas. Nos tratamentos convencionais, muitas vezes, uma grande
quantidade de fármaco é administrada e uma grande fração é excretada sem
exercer nenhuma atividade. Alternativas eficientes que tornem os fármacos mais
disponíveis para determinado sítio de absorção, com taxas de dissolução mais
adequadas, têm sido amplamente descritas na literatura e visam direcionar os
fármacos para sítios específicos do organismo, aumentar sua solubilidade em
sistemas aquosos, promover sua liberação controlada e aumentar o efeito
terapêutico (LIMA, 2006).
As propriedades do estado sólido de um fármaco, tais como: cristalinidade,
amorfismo, polimorfismo, molhabilidade, solvatação, tamanho de partículas e área
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superficial tem influência na biodisponibilidade e cinética de dissolução de um
fármaco (USP, 2006).
Agrawal et al. (2004) relatam que o polimorfismo têm sido postulado como
sendo um dos responsáveis pela sua baixa/variável biodisponibilidade em
formulações orais de rifampicina. Outro agravante é a proporção entre as formas I e
II e teor de amorfo que pode variar de lote a lote de um mesmo processo de
fabricação (HENWOOD et al., 2000; HENWOOD et al., 2001; PELIZZA; NEBULON;
FERRARI,

1977).

É

difícil

fazer

qualquer

generalização

com

relação

à

biodisponibilidade da rifampicina tanto para formulações genéricas quanto para o
fármaco na sua forma pura, pois a variabilidade foi encontrada em ambos os casos.
Outros antituberculostáticos das composições associadas como a isoniazida,
pirazinamida e etambutol não apresentam problemas de biodisponibilidade, pois
pertencem à classe I (alta solubilidade e alta permeabilidade) do sistema de
classificação biofarmacêutica (BCS). A rifampicina é o único componente hidrofóbico
da formulação a qual pertence à classe II do BCS - baixa solubilidade e alta
permeabilidade, (PANCHAGNULA; AGRAWAL, 2004), sendo, portanto alvo de
grande interesse de estudos.
Jindal et al. (1994) relatam o efeito do tamanho das partículas na
biodisponibilidade e dissolução da rifampicina. Eles observaram que o tamanho de
partícula não tem efeito significativo na absorção desse fármaco. Entretanto, quando
o fármaco é muito fino (diâmetro médio ≤ 10 µm), a presença de forças eletrostáticas
pode resultar em formação de aglomerados afetando a dissolução e gerando uma
baixa biodisponibilidade.
Henwood et al. (2000) investigaram as propriedades físico-químicas de cinco
matérias-primas de amostras de rifampicina na África do Sul, que são usadas na
fabricação de medicamentos genéricos. Os resultados mostraram que as
propriedades físicas das matérias-primas não variaram somente entre a produção,
mas também entre os lotes produzidos. Os autores atribuíram estas variações às
propriedades eletrostáticas das partículas finas e aos pós amorfos.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Materiais
4.1.1 Matérias-primas
Rifampicina lote 39912, produto comercial formecido pela Farmanguinhos
Polivinilpirrolidona K30 (Kollidon K30, Basf – Brasil)
Polivinilpirrolidona 90F (Kollidon 90F, Basf – Brasil)
Polioxietileno de sorbitol (Tween 80 OS, Anidrol – Brasil)

4.1.2 Solventes e outros Materiais
Metanol (Anidrol – Brasil)
Água purificada produzida por sistema Milli-Q (Millipore Corporation, USA)
Todos os outros solventes utilizados foram de grau analítico.

4.2 Métodos
4.2.1 Moagem dos cristais de Rifampicina
Uma quantidade em pó de cristais de rifampicina (produto comercial) foi
colocada em moinho de bolas marca Renard modelo VPM.4, em um frasco plástico
com bolas de cerâmica na proporção 1:2 (fármaco:bolas), por um período de 3
horas. O material moído foi, em seguida, separado das bolas e acondicionado em
recipiente de plástico e armazenado em temperatura e umidade ambiente.

4.2.2

Preparação das partículas revestidas pelos adjuvantes hidrofílicos

através da técnica de secagem por spray drying
A secagem das dispersões de cristais de rifampicina foi conduzida em um Mini
secador spray dryer modelo 190 marca BÜCHI com capacidade nominal de
evaporação de 1,5 kg H2O/h, operando continuamente com fluxos concorrentes de
ar e líquido e um atomizador duplo fluido com mistura externa de fluidos, abertura do
bico de 0,7 mm. A Figura 4.1 mostra o equipamento utilizado nos ensaios.
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Figura 4.1 - Mini secador spray dryer modelo Büchi 190.

As condições operacionais mantidas nos ensaios estão resumidas na
Tabela 4.1.
Tabela 4.1 - Condições de operação do spray dryer de bancada.
Condições de operação
Vazão de alimentação da suspensão (mL/h)

200

Temperatura de entrada do ar no secador (ºC)

120 -122

Temperatura de saída do ar no secador (ºC)

84 – 90

Vazão de ar (NL/h)

600

Para a obtenção dos cristais de rifampicina, sem e com adjuvantes, foram
preparadas soluções aquosas contendo o adjuvante hidrofílico nas concentrações
de 0,5%, 1% e 5%, em massa. A essas soluções foram posteriormente incorporados
os cristais de rifampicina e as dispersões resultantes foram homogeneizadas em
equipamento modelo Diax 900 marca Heindolf, por 2 minutos a 19.000 rpm (haste G
10), antes da secagem em spray dryer. Em todas as formulações, manteve-se a
proporção mássica de sólidos de 1:4 (sólido:líquido).
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4.2.3 Caracterização físico-química das micropartículas
4.2.3.1 Análise granulométrica
As distribuições granulométricas das amostras foram analisadas em aparelho
Malvern Mastersizer/E, que opera pelo princípio de difração de raios laser. Neste
tipo de equipamento, o diâmetro médio (d(4,3)) é o equivalente àquele de uma esfera
que possui a mesma área projetada que a partícula. E a dispersão de tamanho de
partícula (Span) é definida como (Equação 4.1):

Span = d[v,0,9] - d[v,0,1] / d[v,0,5]

Equação 4.1

onde d(v,0,1), d(v,0,5) e d(v,0,9) representam os diâmetros acumulados de 10, 50 e 90 %
das partículas, respectivamente.

4.2.3.2 Análise morfológica
As amostras foram visualizadas por microscopia óptica utilizando-se um
microscópio óptico marca Olympus modelo BX41. As imagens foram obtidas com
aumento (magnitude) de 100x.
As amostras de produto geradas também foram analisadas por microscopia
eletrônica de varredura utilizando-se um microscópio marca Jeol modelo JSM 5200.
Para essa análise, as micropartículas foram previamente metalizadas com ouro e as
imagens foram obtidas com aumentos variados (200x a 7500x).

4.2.3.3 Difratometria de raios-X (DRX)
As amostras na forma de pó (pura e com adjuvante hidrofílico), foram
analisadas utilizando-se um difratômetro de raios-X modelo XRD 6000 marca
Shimadzu. Os ensaios foram realizados nas seguintes condições: radiação CuKα
(ângulo de varredura variando de 3° a 50°) a uma velocidade de 0,05° por segundo,
tensão de varredura 40 kV, corrente de varredura 30 mA, para a confirmação da
forma cristalina/amorfa do fármaco.
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O princípio da técnica é a medida da intensidade (I) de um feixe de raios-X
em função do ângulo de espalhamento (2θ) após interação com material a ser
analisado. Através da Lei de Bragg (interferência não destrutiva) tem-se o
aparecimento de picos de difração característicos para diferentes estruturas
cristalinas.

4.2.3.4 Teor de água total
O teor de água total das amostras foi determinado em equipamento Karl
Fischer marca Mettler Toledo modelo DL38. Os ensaios foram realizados em
triplicata e o resultado representa à média das três determinações.

4.2.3.5 Teor de rifampicina nas micropartículas obtidas por spray drying
Aproximadamente 2 mg de cristais de rifampicina, puros ou em secos com
material hidrofílico, foram introduzidos em tubo de ensaio com água milli-Q (5 mL) e
agitados durante 1 minuto em agitador de tubos modelo MS2 marca Ika. Incorporouse metanol (5 mL), agitando-se a mistura novamente em um sonicador modelo minisom marca Thornton (10 minutos). Após este procedimento, a amostra foi diluída
40x

em

solução

água/metanol

para

leitura

de

sua

absorbância

em

espectrotôfometro, marca BGS modelo Cintra 10 (333nm). A análise foi feita em
triplicata e teor Tr (mg/g) foi obtido pela média das medidas (Equação 4.2).

Tr = mq mt

Equação 4.2

onde, mq e mt correspondem, respectivamente, à massa de fármaco quantificada e à
massa das micropartículas.
A curva de calibração para a determinação do teor de fármaco apresentou um
coeficiente de linearidade R2= 0,999.
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4.2.3.6 Solubilidade
A solubilidade dos cristais de RIF foi avaliada em água e em solução aquosa
contendo Tween 80 como tensoativo. Para tanto, um excesso de fármaco foi
adicionado aos meios de dissolução em frascos contendo 10 mL ou de água Milli-Q
ou de solução contendo Tween 80.
Os frascos foram colocados em um shaker, modelo NT232 marca Nova
Técnica, com temperatura controlada de 30 ± 0,1ºC e agitação de 200 rpm. O
sistema foi mantido nessa condição por 48 h. Alíquotas da solução foram então
coletadas e filtradas em filtro de abertura de 0,45 µm, sendo posteriormente diluídas
em solução de água:metanol (1:1) para leitura de espectrometria de absorção no
ultravioleta em λmáx de 333 nm (espectrofotômetro UV Visível modelo GBC marca
Cintra). Os ensaios foram realizados em triplicata e o resultado representa à média
das três determinações.

4.2.3.7 Cinética de dissolução in vitro
Para a determinação do perfil de dissolução das amostras de RIF (pura e com
adjuvante hidrofílico), aproximadamente 100 mg de amostra foi pesada e adicionada
manualmente, com cuidado, a uma cápsula de gelatina e introduzida em 900 mL do
meio de dissolução.
Os experimentos foram realizados em um dissolutor, marca Nova Ética
modelo 299 (Figura 4.2), munido de pás de agitação, com controle de temperatura
de 37 ± 0,5°C, velocidade de agitação de 100 rpm. Alíquotas do meio de dissolução
(5 mL) foram retiradas nos tempos 2, 5, 8, 12, 15, 20, 30, 45 e 60 min, com
restituição de igual volume de meio de dissolução. As amostras foram filtradas em
filtro de 0,45 µm, e suas absorbâncias determinadas por espectrometria de absorção
no ultravioleta em λmáx de 333 nm. A curva de calibração apresentou R2 = 0,999.
Meios de dissolução utilizados:
- água purificada (pH 7,0)
- solução de Tween 80 (0,5 e 5% em massa).
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Os resultados obtidos a partir do perfil de dissolução foram submetidos a
cálculos matemáticos com o objetivo de determinar a cinética de dissolução dos
cristais de rifampicina sem e com recobrimento. A equação de regressão da reta foi
determinada através das porcentagens dissolvidas em função do tempo, utilizandose os modelos cinéticos de ordem zero e de primeira-ordem (SERRA, STORPIRTIS,
2007). Para avaliar os perfis de dissolução através dos modelos propostos,
estabeleceu-se a seguinte relação:
Modelo de primeira-ordem - para cada produto construiu-se um gráfico que
relacionou tempo (minutos) versus logaritmo neperiano da porcentagem de
rifampicina sem e com adjuvante não dissolvida (ln%ND).
Para a avaliação do ajuste do modelo para a função Q (t) baseou-se no
coeficiente de determinação R2 (COSTA, 2002).

Figura 4.2 - Equipamento dissolutor.

4.2.3.8 Ângulo de contato (Método modificado de Washburn)
O ângulo de contato foi avaliado pelo método de Washburn modificado
através do equipamento Tensiômetro marca Dataphysics modelo DCAT 11 (Figura
4.3). A medida foi realizada através de um tubo cilíndrico de vidro (12 cm de altura e
1 cm de diâmetro interno) equipado no fundo com uma placa de vidro sinterizado.
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Uma quantidade fixa de pó (0,5g) foi colocada dentro do tubo e submetido a um
procedimento de empacotamento. O tubo de vidro foi colocado na balança do
equipamento que esta conectado a um computador com software próprio para a
coleta dos dados.

Figura 4.3 - Equipamento e esquema para determinação do ângulo de contato.

4.2.3.9 Molhabilidade (Método de Stevens)
A energia de superfície dos pós gerados foi estimada pelo Método de
Stevens, (1974), conforme descrito na revisão bibliográfica (item 3.1.7.1).

4.2.3.10 Determinação da Energia de Superfície
A determinação dos valores de energia de superfície para os pós gerados foi
feita com base no modelo proposto por Owens-Wendt, Rabel-Kaelble (item 3.1.8). A
seleção do modelo em questão centrou-se no fato de que sua aplicação é universal
e permite a determinação isolada das contribuições polar (γpolar) e dispersiva
(γdispersiva) e, portanto, possibilita uma caracterização completa das propriedades de
superfície do substrato analisado utilizando-se um número limitado (2) de líquidos de
teste. O software SCAT 32 (Version 2.6.2 Build 62 – Dataphysics Instruments
GmbH) foi empregado para realização dos cálculos necessários.
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4.2.3.11 Determinação do Índice de Carr (Icarr)
A densidade aparente das amostras de rifampicina foi medida em um
aparelho automático modelo AutoTap, marca Quantachrome. A densidade aparente
de mínimo empacotamento (ρb) foi obtida pesando-se a massa de amostra M
introduzida em um recipiente de volume conhecido (V1). A densidade aparente
compactada (ρt) foi determinada após 180 batidas realizadas automaticamente pelo
aparelho e medindo-se o novo volume (V2) ocupado pela amostra. Este número de
batidas foi fixado após testes preliminares indicarem que um número superior a 180
vezes resultava numa variação desprezível do volume da amostra compactada. O
cálculo do Índice de Carr (Icarr) é obtido através da Equação 3.9 (item 3.1.9 da
revisão).

4.2.3.12 Determinação da área superficial (BET)
O equipamento utilizado para determinação da área superficial específica das
amostras foi um analisador modelo Gemini III 2375 da marca Micromeritics. O prétratamento das amostras foi feito à vácuo e à temperatura de 150ºC (5 horas).
O procedimento usado para determinação da área superficial específica
correspondeu ao método de Brunauer-Emmet-Teller (método BET), o qual baseia-se
no fenômeno de adsorção de um gás a uma dada pressão relativa P/P0 formando
uma monocamada de cobertura na superfície do material adsorvente. O método
permite estabelecer uma relação entre a energia de adsorção da monocamada e a
magnitude das interações adsorvente/adsorbato. Assim, quanto maior a quantidade
de gás adsorvido, maior será a área superficial do adsorvente sob análise (Brunauer
et al., 1938).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A associação da rifampicina a outros materiais hidrofílicos envolveu a
preparação de uma suspensão de cristais deste fármaco em uma solução aquosa de
um adjuvante hidrofílico e sua secagem por processo de spray drying para
evaporação do solvente. O efeito das seguintes variáveis de estudo está sendo
investigado:

•

Tamanho dos cristais de rifampicina (produto comercial);

•

Material adjuvante (tipo e concentração em massa com relação aos cristais
de rifampicina).
A seguir serão apresentados os resultados (Tabela 5.1) referentes à etapa de

moagem dos cristais de rifampicina e comparação das suas características físicoquímicas para análise do efeito da operação de moagem.
5.1 Moagem do produto comercial (rifampicina)
5.1.1 Caracterização físico-química
Tabela 5.1 - Resultados da etapa de moagem dos cristais de rifampicina.
Rifampicina (RIF)
Medidas

Produto
comercial

Produto
comercial Moído

d(4,3), µm

324,86

50,59

d(v,0,5), µm

238,18

29,96

d(v,0,1), µm

40,27

2,08

d(v,0,9), µm

712,06

132,08

2,82

4,34

1,29 ± 0,01

1,29 ± 0,01

0,57 ± 0,01

0,41 ± 0,01

0,74 ± 0,01

0,59 ± 0,01

Compressibilidade/Índice de Carr (%)

23,0

30,5

Índice de Hausner

1,30

1,44

Solubilidade (mg/mL)

0,77±0,06

0,76± 0,05

Teor de água total (%)

0,40 ±0,19

0,50 ± 0,12

Teor de fármaco (%)

98,9 ± 0,5

98,3 ± 0,8

89,9 ± 0,1

89,6± 0,0

0,38 ± 0,01

1,16 ± 0,02

Span
3

Densidade real (g/cm )
Densidade mínimo empacotamento ρb (g/cm3)
3

Densidade máximo empacotamento ρt (g/cm )

Ângulo de contato em água (°)
2

Área específica B.E.T. (m /g)
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Fotomicrografias obtidas por microscopia óptica e microscopia eletrônica de
varredura podem ser visualizadas nas Figuras 5.1 e 5.2, comparando-se os cristais
de RIF, antes (produto comercial) e após moagem (produto comercial moído).

a) produto comercial

b) produto comercial moído

Figura 5.1 - Microscopia óptica das micropartículas de rifampicina antes e após moagem
(magnitude 100x).

a) produto comercial

b) produto comercial moído

Figura 5.2 - Fotomicrografias das micropartículas de cristais de rifampicina antes e após
moagem (magnitude 200x).

A Figura 5.3 apresenta os difratogramas de raios X dos produtos comercial e
comercial moído.
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Figura 5.3 - Difratograma das amostras de rifampicina, produto comercial e produto
comercial moído

Analisando-se as características do fármaco, produto comercial e produto
comercial moído (solubilidade, DR-X, densidade real, morfologia, ângulo de contato,
granulometria, teor de água, fluidez) através dos resultados apresentados na Tabela
5.1 e Figuras 5.1 a 5.3, pode-se verificar que a operação de moagem mecânica
realizada sobre o produto comercial resultou em:
- Redução da granulometria, passando de um tamanho médio d(4,3) de
aproximadamente 325µm para cerca de 50µm. No entanto, esta redução
granulométrica resultou em a uma maior dispersão de tamanho, como representado
pelo span (aumentou de 2,8 para 4,3); As Fotomicrografias (Figuras 5.1 e 5.2)
comprovam a variação de tamanho dos cristais, que apresentam formas irregulares
(antes e após moagem). As curvas da distribuição granulométrica são apresentadas
nas Figuras B1 e B2, ANEXO B;
- Reflexo da redução da granulometria nas propriedades dos pós como densidade
aparente, compressibilidade e fluidez (índices de Carr e Hausner, Tabela 5.1). A
compressibilidade aumentou em cerca de 32% com o aumento de finos e a maior
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dispersão granulométrica, o que facilita a acomodação dos finos entre as maiores
partículas no leito de sólidos formado. O pó também apresenta ligeira elevação do
teor de água total no produto comercial moído que contribui para as características
mais coesivas;
- Propriedades físico-químicas como solubilidade dos cristais e ângulo de contato
com água não foram alteradas pela moagem; no entanto, nota-se que esta
operação, apesar de não modificar a estrutura cristalina, afetou o grau de
cristalinidade dos cristais como pode-se notar na Figura 5.3 (redução dos picos de
maior intensidade nos difratogramas entre 20,05° e 21,35°).
- Aumento da área específica passando de 0,38 m2/g para 1,16 m2/g.
Quanto à dissolução destes cristais em água, a Figura 5.4 apresenta os perfis
cinéticos de forma comparativa. A moagem do produto comercial acelera a
dissolução em água, o que já era esperado, por tratar-se de um dos métodos
utilizados para acelerar a dissolução de fármacos de dissolução lenta (ANSEL;
POPOVICH; ALEEN, 2000), ou seja, pelo aumento da área de contato entre cristais
e meio de dissolução, comprovado pelo aumento da área específica. Os valores
correspondentes a porcentagem acumulada de RIF dissolvida versus tempo são
apresentados na Tabela A1, ANEXO A.

% acumulada de RIF
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produto comercial
produto comercial moído

Figura 5.4 - Cinética de dissolução em água das amostras produto comercial e produto
comercial moído.
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A seguir serão apresentados os resultados referentes à etapa de formulação
dos cristais moídos de rifampicina com polímeros hidrofílicos e tensoativo, visando
melhor controle da velocidade de dissolução deste fármaco.

5.2 Rifampicina (Produto comercial moído) seca em spray dryer sem adjuvante
Para uma análise comparativa direta, os cristais de rifampicina moídos
(produto comercial moído) na etapa precedente do trabalho foram primeiramente
suspensos em água e a suspensão aquosa foi seca pelo mesmo processo de spray
drying posteriormente usado para a formulação com materiais hidrofílicos. Os
cristais secos foram recuperados e novamente caracterizados, como mostra a
Tabela 5.2.
Tabela 5.2 – Caracterização das amostras de rifampicina (antes e após secagem por spray
drying sem adjuvante).
Produto comercial
Moído
(após moagem
à seco)

RIF Branco
(cristais moídos, suspensos
em água e secos por spray
drying)

d (4,3), µm

50,59

41,34

d (v,0,5), µm

29,96

27,95

d (v,0,1), µm

2,08

2,28

d (v,0,9),µm

132,08

98,87

4,3

3,4

Densidade real (g/cm3)

1,29 ± 0,01

1,29 ± 0,01

Teor de água total (%)

0,50 ± 0,12

3,98 ± 0,21

Teor de fármaco (%)

98,3 ± 0,8

95,6 ± 1,1

Solubilidade (mg/mL)

0,76± 0,05

0,75 ± 0,05

89,6± 0,0

89,8 ± 0,2

1,16 ± 0,02

0,89 ± 0,02

Características

Span

Ângulo de contato em água (°)
2

Área específica B.E.T. (m /g)

Através da comparação dos resultados apresentados na Tabela 5.2, pode-se
verificar que a operação de secagem pela técnica de spray dryer do fármaco moído
resultou em uma alteração da granulometria, passando de um tamanho médio d(4,3)
de aproximadamente 51 µm para cerca de 41 µm. A redução correspondente de
d(v,0,9) mostra o efeito de uma redispersão do material quando suspenso em água e
seco por spray drying (Figura B3, ANEXO B). No entanto, a operação resultou em
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aumento considerável da umidade do pó (0,5% para 4%). As demais propriedades
físico-químicas como solubilidade dos cristais e ângulo de contato com água não
foram alteradas pela secagem.
A Figura 5.5 apresenta os perfis cinéticos da dissolução destes cristais em
água de forma comparativa. A secagem do produto comercial moído (RIF Branco)
reduz a quantidade de rifampicina liberada no tempo, quando comparado à
dissolução da amostra produto comercial moído (não reprocessada no spray dryer).
Este efeito deve estar diretamente relacionado à redução da área de contato entre
cristais no meio de dissolução (a área específica passou de 1,16 m2/g para 0,89
m2/g após secagem no spray dryer).
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70

produto comercial moído

Figura 5.5 - Cinética de dissolução em água das amostras produto comercial moído e RIF
branco (seca em spray dryer sem adjuvante)

Os valores correspondentes a porcentagem acumulada de RIF dissolvida
versus tempo são apresentados na Tabela A2, ANEXO A.

5.3 Associação do fármaco moído a adjuvantes hidrofílicos
Nesta etapa do trabalho, investiga-se o efeito de diferentes materiais,
polímeros hidrofílicos e tensoativo.
Polivinilpirrolidona (PVP) foi selecionado como polímero hidrofílico em função
de sua utilização em outros trabalhos para preparação de dispersões sólidas de
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fármacos de difícil dissolução em meio aquoso (HILTON; SUMMERS, 1986;
FORSTER et al., 2001; KARAVAS et al., 2006; YOSHIHASHI et al., 2006;
PATTERSON et al., 2007). Polímeros de diferentes massas moleculares foram
empregados: PVP K30 (MW 50.000), PVP 90F (MW 1.000.000).
Como tensoativo, empregou-se monooleato de sorbitan 20EO (Tween 80),
também referenciado como produto para aumentar a molhabilidade dos pós pouco
solúveis em água, através da diminuição da tensão superficial pó/água, o que
contribui para um aumento da solubilidade aquosa de vários fármacos pouco
solúveis em água. (EL-MASSIK et al., 1996; MAGGI et al., 1996; HE et al., 2004;
PARK; CHOI, 2006).
As diferentes formulações utilizadas neste estudo estão apresentadas na
Tabela 5.3.
Tabela 5.3 - Formulações empregadas nos ensaios.

Tipo de
material

Porcentagem de
material
hidrofílico
utilizado
(%, em massa
com relação à
massa de
rifampicina)

Produto
comercial
moído

PVP K30

Composição da Suspensão aquosa
(%, em massa)
Produto
comercial
moído

H2O

PVP
K30

PVP
90F

Tween
80

--

20

80

--

--

--

0,5

19,98

79,92

0,10

--

--

1

19,96

79,84

0,20

--

--

5

19,80

79,21

0,99

--

--

1

19,96

79,84

--

0,20

--

5

19,80

79,21

--

0,99

--

0,5

19,98

79,92

--

--

0,10

1

19,96

79,84

--

--

0,20

5

19,80

79,21

--

--

0,99

PVP 90F

Tween 80

Em uma primeira fase de estudo, fixou-se a concentração destes diferentes
materiais em 1% em massa com relação à massa de rifampicina (vide proporções
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mássicas na Tabela 5.3). O produto comercial moído foi suspenso em soluções
aquosas destes materiais e as suspensões resultantes foram secas por spray drying.
As micropartículas obtidas foram analisadas quanto à granulometria, morfologia,
cristalinidade e perfil cinético de dissolução em água. Em uma segunda fase, as
concentrações dos adjuvantes foram variadas. Os resultados serão apresentados a
seguir.
5.3.1 Polivinilpirrolidona (PVP)
5.3.1.1 Efeito da massa molecular
Os produtos (pós) obtidos da secagem das suspensões do produto comercial
moído em associação ao PVP foram caracterizados e os resultados obtidos estão
apresentados da seguinte forma:

•

Granulometria (Tabela 5.4);

•

Morfologia (Figura 5.6);

•

Teor de rifampicina nas partículas obtidas por spray drying (Tabela 5.5);

•

Perfil cinético de dissolução em água (Figura 5.7).
Tabela 5.4 - Granulometria das micropartículas obtidas por spray drying
Amostras

Diâmetro das micropartículas (µm)

Span

d(4,3)

d(v,0,9)

d(v,0,5)

d(v,0,1)

RIF Branco*

41,34

98,87

27,95

2,28

3,4

RIF-PVP K30 1%

33,04

82,04

21,76

1,79

3,7

RIF-PVP 90F 1%

33,20

82,70

19,53

2,01

4,1

* suspensão do produto comercial moído em água (sem adjuvante) também seca em spray dryer

a) RIF Branco

b) RIF-PVP K30 1%

c) RIF-PVP 90F 1%

Figura 5.6 - Fotomicrografias das micropartículas de rifampicina, sem e com PVP de
diferentes pesos moleculares. (Magnitude 200x).
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A Tabela 5.5 apresenta os valores experimentais obtidos com a extração da
RIF das micropartículas.
Tabela 5.5 - Teor de RIF nas micropartículas preparadas com PVP K30 e 90F**.
Amostras

Teor de fármaco
(%)

RIF Branco

95,6 ± 1,1

RIF–PVP K30 1%

94,6 ± 0,5

RIF-PVP 90F 1%

94,3 ± 0,7

** teor de RIF determinado após dissolução total das micropartículas segundo a metodologia
descrita no item 4.2.3.1.

A Figura 5.7 mostra a variação da porcentagem acumulada de RIF dissolvida
em água ao longo do tempo.
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RIF - PVP K30 1%

50

60

70

RIF - PVP 90F 1%

Figura 5.7 - Cinética de dissolução das micropartículas de rifampicina e PVP, obtidas por
spray drying.

Os dados obtidos mostram que a associação de PVP aos cristais de
rifampicina através de secagem da suspensão por spray drying resultou em:

•

Alteração

pouco

significativa

de

granulometria

e

morfologia

das

micropartículas de RIF (Tabela 5.4 e Figura 5.6) como também do teor de
rifampicina nas partículas (Tabela 5.5);
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•

Alteração da cinética de dissolução dos cristais formulados com PVP, em
comparação aos cristais sem adjuvantes (Figura 5.7);

•

Efeito da massa molecular do polímero na velocidade de dissolução (Figura
5.7): o PVP de menor massa molecular (PVP K30) acelera a dissolução em
comparação

ao

PVP

de

maior

massa

molecular

(PVP

90F).

Um

comportamento similar foi observado pelos autores Hilton e Summers (1986)
na dissolução de indometacina com PVP 90F (MM 1.000.000) comparada
com a dissolução com PVP K12 (MW 2.500) que foi atribuído ao aumento
gerado pelo PVP 90F. Segundo os autores Leuner e Dressman (2000), o
comprimento das cadeias de PVP que tem influência significante na taxa de
dissolução do fármaco e solubilidade aquosa que se torna menor com o
aumento do comprimento das cadeias.

5.3.1.2 Efeito da concentração do polímero
Foram preparadas suspensões com diferentes concentrações dos polímeros
hidrofílicos, PVP K30 e PVP 90F, com o objetivo de avaliar o efeito da variável.
Quantidade de adjuvante para quantidade de fármaco nas características dos
cristais formulados.
Os produtos obtidos da secagem da suspensão de cristais de rifampicina em
solução de PVP K30, em diferentes concentrações mássicas (0,5%, 1% e 5%) e em
solução de PVP 90F (1% e 5%) foram caracterizados quanto à granulometria,
morfologia, teor de rifampicina, estrutura cristalina por difração de raios-X e cinética
de dissolução in vitro e os resultados obtidos são apresentados a seguir.

5.3.1.2.1 PVP K30

•

A caracterização dos cristais de rifampicina revestidos com PVP K30 por
spray drying é dada a seguir nas Tabelas 5.6, 5.7 e Figuras 5.8, 5.9 e 5.10.
As curvas das distribuições granulométricas são apresentadas nas Figuras
B4, B5 e B6, ANEXO B.
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Tabela 5.6 - Análise granulométrica das micropartículas de rifampicina, sem e com PVP
K30.
Amostras

Diâmetro das micropartículas (µm)

Span

d(4,3)

d(v,0,9)

D(v,0,5)

d(v,0,1)

RIF Branco

41,34

98,87

27,95

2,28

3,4

RIF-PVP K30 0,5%

40,51

91,32

28,23

2,55

3,1

RIF-PVP K30 1%

33,04

82,04

21,76

1,79

3,7

RIF-PVP K30 5,0%

43,87

103,87

27,93

3,52

3,6

Tabela 5.7 - Teor de RIF nas micropartículas de rifampicina, sem e com PVP K30
Amostras

Teor de fármaco
(%)

Teor de água total
(%)

RIF Branco

95,6 ± 1,1

3,98 ± 0,21

RIF - PVP K30 0,5%

95,2 ± 0,8

3,99 ± 1,19

RIF - PVP K30 1%

94,6 ± 0,5

4,02 ± 0,10

RIF-PVP K30 5%

90,9 ± 0,6

3,14 ± 1,25

a) RIF-PVP K30 0,5%

b) RIF-PVP K30 1%

c) RIF-PVP K30 5%

Figura 5.8 - Fotomicrografias das micropartículas de RIF-PVP K30 com diferentes relações
mássicas (magnitude 7.500x).
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Figura 5.9 - Difratogramas das micropartículas de rifampicina, sem e com PVP K30.
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Figura 5.10 - Cinética de dissolução das micropartículas de rifampicina,
sem e com PVP K30.

Como se pode constatar pela análise destes resultados, a associação dos
cristais de rifampicina (produto comercial moído) com PVP K30, em diferentes
proporções

mássicas,

características:

resultou

em

um

produto

seco

com

as

seguintes
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•

Uma variação pouco significante da granulometria em comparação a amostra
RIF Branco (Tabela 5.6), apesar de uma aparente camada mais espessa de
PVP K30 recobrindo a superfície das partículas com o aumento da
concentração deste polímero na formulação (Figura 5.8c, em comparação à
Figura 5.8a);

•

O produto apresenta um teor de rifampicina elevado e cerca de 4% de água.

•

Não houve variação da estrutura química do fármaco (Figura 5.9), sugerindo
uma associação puramente física do adjuvante ao fármaco.

•

O produto apresenta um perfil de dissolução diferente do fármaco puro e a
velocidade de dissolução depende da concentração do polímero na
formulação (Figura 5.10): o aumento de 0,5% para 1% resultou em
aceleração da dissolução, no entanto, o aumento de 1% para 5% teve um
efeito negativo na dissolução, provavelmente devido a um efeito de barreira
difusiva exercida pelo polímero associado ao fármaco. Os valores
correspondentes a porcentagem acumulada de RIF dissolvida versus tempo
são apresentados na Tabela A4 do ANEXO A.

5.3.1.2.2 PVP 90F

•

A caracterização dos cristais de rifampicina revestidos com PVP 90F por
spray drying é dada a seguir nas Tabelas 5.8, 5.9 e Figuras 5.11, 5.12 e 5.13.
As curvas das distribuições granulométricas são apresentadas nas Figuras B7
e B8, ANEXO B.
Tabela 5.8 - Análise granulométrica das micropartículas de rifampicina e PVP 90F.
Amostras

Diâmetro das micropartículas (µm)

Span

d(4,3)

d(v,0,9)

d(v,0,5)

d(v,0,1)

RIF Branco

41,34

98,87

27,95

2,28

3,4

RIF-PVP 90F 1%

33,20

82,70

19,53

2,01

4,1

RIF-PVP 90F 5%

80,65

183,27

54,53

7,40

3,2
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Tabela 5.9 - Teor de RIF nas micropartículas de rifampicina-PVP 90F.
Amostras

Teor de fármaco
(%)

Teor de água total
(%)

RIF Branco

95,6 ± 1,1

3,98 ± 0,21

RIF-PVP 90F 1%

94,3 ± 0,7

4,12 ± 0,28

RIF PVP 90F 5%

89,9 ± 0,8

3,98 ± 0,61

a) RIF-PVP 90F 1%

b) RIF-PVP 90F 5%

Figura 5.11 - Fotomicrografias das microparticulas de RIF-PVP 90F com diferentes relações
mássicas (magnitude 200x).
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Figura 5.12 - Difratogramas das micropartículas de rifampicina, sem e com PVP 90F
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Figura 5.13 - Cinética de dissolução das micropartículas de rifampicina, sem e com PVP
90F

Por sua vez, a associação dos cristais de rifampicina com PVP 90F resultou
em um produto seco com as seguintes características:

•

Uma variação também pouco significativa da granulometria em comparação
aos cristais de rifampicina moídos e não revestidos (Tabela 5.8) com a menor
concentração de PVP 90F usada (1%). No entanto, a utilização de uma
concentração maior deste adjuvante (5%) levou a um aumento do tamanho
das partículas de cerca de 33 - 41µm de tamanho médio para cerca de 80µm,
possivelmente por favorecer alguma tendência à aglomeração (Figura 5.11).

•

O produto apresenta um teor de rifampicina elevado e teor de água de cerca
de 4%, similarmente aos produtos obtidos com PVP K30 (Tabela 5.9);

•

Não houve variação da estrutura química do fármaco (Figura 5.12), sugerindo
uma associação puramente física do adjuvante ao fármaco, similarmente ao
produto obtido com PVP K30;

•

A associação de rifampicina com PVP 90F também modifica o perfil de
dissolução em comparação ao fármaco puro e a velocidade de dissolução
também depende da concentração do polímero na formulação (Figura 5.13):
enquanto 1% acelera a dissolução, 5% de PVP 90F torna a dissolução ainda
mais lenta que a dos cristais de fármaco não revestidos. A um possível efeito
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de barreira difusiva criada com as maiores concentrações de adjuvantes
associados ao fármaco, já observada com PVP K30 para a maior
concentração (5%), tem-se também o efeito do aumento do tamanho das
partículas com o aumento da concentração de PVP 90F. Os valores
correspondentes a porcentagem acumulada de RIF dissolvida versus tempo
são apresentados na Tabela A5 do ANEXO A.

5.3.2 Tensoativo
Nesta etapa do trabalho, avaliou-se o Tween 80 como adjuvante. A variável
de estudo foi a quantidade deste tensoativo incorporado aos cristais de rifampicina.
Os produtos (pós) obtidos da secagem por spray drying das suspensões dos cristais
de rifampicina em associação ao Tween 80 foram caracterizados e os resultados
obtidos são apresentados a seguir nas Tabelas 5.10, 5.11 e 5.12 e Figuras 5.14,
5.15 e 5.16. As curvas das distribuições granulométricas são apresentadas nas
Figuras B9, B10 e B11, ANEXO B.

Tabela 5.10 - Análise granulométrica das micropartículas de rifampicina, sem e com Tween
80.
Amostras

Diâmetro das micropartículas (µm)

Span

d(4,3)

d(v,0,9)

d(v,0,5)

d(v,0,1)

RIF Branco

41,34

98,87

27,95

2,28

3,4

RIF – Tween 0,5%

40,74

98,65

26,32

3,75

3,6

RIF – Tween 1,0%

44,68

106,14

26,06

6,56

3,8

RIF – Tween 5,0%

50,53

108,19

36,40

13,69

2,6

Tabela 5.11 – Área específica das micropartículas de rifampicina, sem e com Tween 80
Amostras

Área específica
(m2/g)

R2

RIF Branco

0,89 ± 0,02

0,998

RIF - Tween 0,5%

1,07 ± 0,01

0,999

RIF - Tween 5,0%

0,62 ± 0,01

0,999
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Tabela 5.12 - Teor de RIF nas partículas de rifampicina sem e com Tween 80
Teor de fármaco
(%)

Teor de água total
(%)

RIF Branco

95,6 ± 1,1

3,98 ± 0,21

RIF - Tween 0,5%

95,2 ± 0,9

3,64 ± 0,55

RIF - Tween 1,0%

94,3 ± 0,5

3,25 ± 0,26

RIF - Tween 5,0%

91,1 ± 0,7

3,27 ± 0,19

Amostras

a) RIF-Tween 80 0,5%

b) RIF-Tween 80 1%

c) RIF-Tween 80 5%

Figura 5.14 - Fotomicrografias das microparticulas de RIF-Tween 80 com diferentes
relações mássicas (magnitude 200x).
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Figura 5.15 - Difratogramas de raios X das amostras, RIF Branco e RIF-Tween 80
diferentes concentrações.
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Figura 5.16 - Cinética de dissolução das amostras, RIF Branco e RIF-Tween 80 diferentes
concentrações.

Já a associação dos cristais de rifampicina com Tween 80 resultou em um
produto seco com as seguintes características:

•

Uma tendência ao aumento do tamanho da fração mais fina das partículas,
representada por d(v,0,1) (Tabela 5.10). Na Figura 5.14 observa-se uma
tendência à aglomeração dos finos com o aumento da concentração do
tensoativo, o que se reflete também na área especifica (redução);

•

O produto apresenta um teor de rifampicina elevado e teor de água de cerca
de 3-3,5%;

•

Também não há variação da estrutura química do fármaco (Figura 5.15),
sugerindo uma associação puramente física do adjuvante ao fármaco,
similarmente aos produtos obtidos com PVP;

•

A associação de rifampicina com Tween 80 também modifica o perfil de
dissolução em comparação ao fármaco puro. No entanto, a concentração
utilizada do tensoativo não parece afetar a velocidade de dissolução (Figura
5.16). Os valores correspondentes a porcentagem acumulada de RIF
dissolvida versus tempo são apresentados na Tabela A6 do ANEXO A.
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5.4 Análise e interpretação do efeito da associação de adjuvantes ao fármaco
rifampicina.
O principal objetivo deste trabalho é desenvolver uma técnica de alterar e
controlar a velocidade de dissolução de fármacos hidrofóbicos e de difícil dissolução
como a rifampicina.
A associação do fármaco a diferentes excipientes de natureza hidrofílica (PVP
e Tween 80) tem essa finalidade, esperando-se atuar principalmente na interação
sólido-líquido, visto um dos problemas identificados para este tipo de fármaco é a
difícil tarefa do sólido ser “molhado” pelo líquido e, portanto, ser disperso no meio de
dissolução, como ilustrado na Figura 5.17.

Figura 5.17 – Produto comercial moído quando introduzidos em água
(não imergem no líquido).

A velocidade de dissolução do fármaco é afetada primeiramente pela
facilidade com que se dispersa no meio de dissolução, possibilitando o seu contato
com o líquido. Quanto menor a dispersão no líquido como ilustrado na Figura 5.18
(Figura 5.18a, ausência de molhamento), menor a área de contato resultante.
Quanto melhor o molhamento, mais rápida a imersão das partículas e maior a área
de contato estabelecida para a dissolução (Figura 5.17c).
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Figura 5.18 - Representação esquemática de um sólido (particulado) sendo disperso em um
líquido.

Após imersão das partículas, a dissolução ocorre e sua velocidade pode ser
avaliada em termos da equação 3.12.

DAs
dC
(C S − Ct )
=K
Vh
dt

Equação 3.12

Onde dC/dt é a taxa de dissolução, K o coeficiente de dissolução ou de
transferência de massa, D o coeficiente de difusão, As a área de superfície, h a
espessura da camada de difusão, V o volume do meio de dissolução, Cs a
solubilidade máxima no meio de dissolução, Ct a concentração do fármaco na
solução no tempo t e (Cs – Ct) o gradiente de concentração.
Como discutido na revisão bibliográfica, na fase de solubilização das
partículas do fármaco, propriedades como forma química e forma física (polimorfos,
amorfos, tamanho de partículas) afetam a velocidade de dissolução. Com base na
equação 3.12, a velocidade de dissolução pode ser alterada de 2 formas: 1)
aumentando a área de contato (As) entre partículas do ativo e o meio de dissolução;
2) aumentando a concentração de saturação do ativo (Cs) no meio de dissolução.
No trabalho até aqui realizado, constata-se que a velocidade de dissolução
dos cristais de rifampicina foi alterada pelas duas formas:
1. Pelo aumento da área de contato (As) causado pela moagem inicial da matériaprima.
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Através dos resultados obtidos, a área de contato das partículas foi alterada
com:
- moagem dos cristais de rifampicina (aumento da velocidade de dissolução
comprovada, Figura 5.4);
- redução da área de contato quando se utilizou PVP 90F 5%, com aumento
substancial do tamanho das partículas, como mostrado Tabela 5.8 (efeito negativo
na velocidade de dissolução, em comparação à aceleração obtida com a
incorporação de PVP 90F 1%, Figura 5.13). Nos demais casos, a variação de
tamanho é pouco significativa.
2. Pelo aumento da concentração de saturação do ativo no meio de dissolução (Cs).

5.4.1. Solubilidade dos cristais de rifampicina
Um aumento da concentração Cs foi constatado para o sistema RIF-Tween
80. A solubilidade dos cristais com Tween 80 foi determinada em água e os
resultados estão apresentados na Tabela 5.13. Pode-se verificar que a solubilidade
em água da RIF com Tween 80 (1,24 a 1,39 mg/mL), classificada como muito pouco
solúvel, de acordo com classificação de solubilidade de substâncias apresentada na
Tabela 3.1 é maior que a solubilidade da rifampicina, RIF Branco (0,745 mg/mL,
praticamente insolúvel de acordo com a classificação já mencionada).
Tabela 5.13 - Avaliação da solubilidade das partículas RIF-Tween 80 em água
(T = 30 ± 0,1°C).
Amostras

Solubilidade (mg/mL)

RIF Branco

0,75 ± 0,05

RIF – TWEEN 0,5%

1,35 ±0,23

RIF – TWEEN 1%

1,24 ± 0,02

RIF – TWEEN 5%

1,39 ± 0,21

Analisando-se este sistema, pode-se imaginar que o aumento da solubilidade
da rifampicina pode ser devido à variação da composição do meio líquido (água)
com a liberação e dissolução do tensoativo presente nas partículas. Decorrido um
certo tempo (equilíbrio), o meio modifica-se de água para uma solução aquosa
contendo o tensoativo em concentrações variadas, dependendo da quantidade
inicialmente associada às partículas (0,5 a 5% em massa de rifampicina).
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Para verificar tal hipótese, novos ensaios de dissolução foram realizados,
determinando-se a solubilidade de cristais de rifampicina (RIF Branco) em soluções
aquosas contendo tensoativo em concentrações equivalentes àquelas associadas às
partículas. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 5.14.
Tabela 5.14 - Avaliação da solubilidade da amostra RIF Branco** em soluções aquosas de
Tween 80 (T = 30± 0,1ºC).
Meio de solubilidade

Solubilidade RIF Branco
(mg/mL)

Meio água

0,75 ± 0,05

Meio equivalente ao TWEEN 0,5%

1,29 ± 0,01

Meio equivalente ao TWEEN 1%

1,31 ± 0,04

Meio equivalente ao TWEEN 5%

1,45 ± 0,05

** produto comercial moído e seco por spray drying sem adjuvantes

A Tabela 5.14 comprova o efeito da alteração da composição do meio na
solubilidade dos cristais de rifampicina, ou seja, encontram-se valores muito
próximos de solubilidade em comparação às partículas obtidas por spray drying
onde Tween 80 foi incorporado. Um efeito positivo da presença do tensoativo no
meio também pode ser notado na Tabela 5.14, ou seja, uma tendência ao aumento
da solubilidade com o aumento da concentração de Tween 80 no meio.
O uso dos diferentes excipientes teve por objetivo estabelecer um possível
controle (e aceleração) da velocidade de dissolução dos cristais de rifampicina.
Pode-se verificar até o presente momento que:
1. Polivinilpirrolidona: pode aumentar a velocidade de dissolução em função da
concentração utilizada.
2. Tensoativo Tween 80: pode acelerar a dissolução, aparentemente, de forma
independente da concentração utilizada (dentro da faixa estudada). Este
excipiente parece ter maior impacto sobre a velocidade de dissolução do
fármaco, no entanto, para fins conclusivos, as velocidades de dissolução
deverão ser calculadas e comparadas quantitativamente.
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Observando-se os diferentes sistemas durante a incorporação do fármaco ao
meio de dissolução (água), pode-se também constatar algum efeito na fase inicial de
dispersão do fármaco no meio, como ilustrado na Figura 5.18.
A Figura 5.19 mostra a diferença visual de molhabilidade de amostras sem e
com adjuvante em água, decorridos em diferentes períodos de tempo após
incorporação do pó ao meio líquido. No tempo t = 1 min, observa-se que a amostra
(RIF Branco) sem adjuvante (a) se encontra totalmente na superfície e, em t = 60
min, um perfil de concentração se estabelece na água, tornando-a alaranjada. Para
as amostras modificadas com Tween 80, em t=1 min o processo já é bem visível (pó
molha e imerge) sendo que, em t= 60 min, o pó se encontra no fundo do frasco.

1 minuto

(a)

(b)

(c)

60 minutos

(d)

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.19 - Amostras de pós com diferentes formulações depositadas na superfície da
água: (a) RIF Branco, (b) RIF-Tween 80 0,5%, (c) RIF-Tween 80 1% e (d) RIF-Tween 80
5,0%.

5.4.2. Molhabilidade dos cristais de rifampicina
5.4.2.1 Método de Stevens
Para entender o limite entre molhabilidade e não molhabilidade dos cristais de
rifampicina pela água utilizou-se aqui o Método de Stevens, descrito no item 3.1.7.1
para delimitar a fronteira entre os dois estados das partículas sólidas (“molhado” e
“não molhado”). Apesar deste método não ser muito preciso, ele é bastante prático e
interessante pela sua simplicidade e por permitir a identificação de uma ordem de
grandeza para a energia de superfície de um pó (STEVENS; GYPEN, 1974).
Como descrito na parte bibliográfica desta dissertação, a mistura de 2 líquidos
(água e isopropanol) estabelece um grande intervalo de tensões superficiais indo de
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20,85 a 72,12 mJ/m2. As tensões superficiais foram medidas experimentalmente
neste trabalho com um tensiômetro marca Dataphysics modelo DCAT 11 e estão
apresentadas na Tabela 5.15, juntamente com os resultados do teste de Stevens.
Pode-se verificar na Tabela 5.15 que a rifampicina pura (produto comercial)
não é molhada por água (tensão superficial de 72,1 mJ/m2), sendo parcialmente
molhada por líquidos com tensões superficiais inferiores a 43,3 mJ/m2 e
perfeitamente molhável por líquidos com tensões superficiais menores que 37,3
mJ/m2. Este limite denota o chamado “número de molhabilidade” para estes cristais
puros, apresentado na Tabela 5.15. Este "número de molhabilidade” representa o
valor indicativo da energia de superfície do sólido.

Tabela 5.15 - Medida do “número de molhagem” das micropartículas de rifampicina, sem e
com excipientes hidrofílicos obtidas por spray drying.
Volume de
isopropanol
(%)

Tensão de
superfície
(mJ/m2)

RIF
Branco

RIF-PVP K30
0,5% 1% 5%

T= 22°C

RIF-PVP
90F

RIF–TWEEN

1%

5%

0,5%

1% 5%

0

72,12±0,01

-

-

~/+ ~/+

-

-/~

~/+

~/+ ~/+

10,65

43,27±0,03

-/~

-/~

~/+ ~/+

-/~

-/~

~/+

~/+ ~/+

12,17

41,19±0,02

-/~

-/~

~/+ ~/+

~/+

~/+

~/+

~/+ ~/+

14,30

38,35±0,03

~/+

-/~

~/+ ~/+

~/+

~/+

~/+

~/+ ~/+

16,99

37,28±0,03

~/+

~/+

+

~/+

+

+

+

+

+

20,43

33,97±0,03

+

+

+

+

+

+

+

+

+

25,60

30,3±0,03

+

+

+

+

+

+

+

+

+

62,16

24,01±0,02

+

+

+

+

+

+

+

+

+

100,00

20,85±0,02

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- o líquido não molha o sólido
-/~ uma pequena quantidade de sólido é molhada
~/+ uma pequena quantidade de sólido permanece na superfície
+ o líquido molha perfeitamente o sólido

A associação de materiais hidrofílicos a estes cristais modificou sua interação
com o líquido, ou seja, sua “molhabilidade” como mostrado na Tabela 5.16. O
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polímero PVP 90F teve, no entanto, o menor efeito sobre esta característica do
sólido, em comparação aos demais materiais na mesma concentração.

Tabelas 5.16 - Números de molhabilidade das micropartículas de rifampicina, sem e com
excipientes hidrofílicos obtidas por spray drying.
Sistema

Número de molhabilidade

RIF Branco

43,3 mJ/m2 < limite de molhabilidade < 37,3 mJ/m2.

RIF-PVP K30
0,5%
1%
5%

43,3 mJ/m2 < limite de molhabilidade < 37,3 mJ/m2
72,2 mJ/m2 < limite de molhabilidade < 38,3 mJ/m2
72,2 mJ/m2 < limite de molhabilidade < 37,3y
mJ/m2

RIF-PVP 90F
1%
5%

43,3 mJ/m2 < limite de molhabilidade < 38,4 mJ/m2
72,12 mJ/m2< limite de molhabilidade < 38,4
mJ/m2

RIF-Tween 80
0,5%
1%
5%

72,2 mJ/m2< limite de molhabilidade < 38,3 mJ/m2
(independente da concentração de Tween 80)

5.4.2.2 Método de Capilaridade
Além do método de Stevens, medidas de ângulo de contato foram realizadas
para entender o comportamento mostrado na Figura 5.17. O ângulo de contato
representa uma medida do grau de molhabilidade entre um sólido/líquido: quanto
menor o ângulo de contato maior é a molhabilidade; ângulos de contato inferiores a
90° indicam que o líquido molha o sólido e ângulos de contato acima de 90° indicam
que o líquido não molha perfeitamente o sólido.
Nestes ensaios, utilizando-se o método da capilaridade e o equipamento
tensiômetro Dataphysics, dois líquidos foram utilizados como líquido molhante (nhexano) e líquido não molhante (água), cujas características estão apresentadas na
Tabela 5.17.
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Tabela 5.17 - Características de referência dos líquidos à 20°C
Líquido

γ (mJ/m2)

ρ (g/cm3)

η (mPas)

n-hexano

18,43

0,6603

0,3080

Água

72,75

0,9982

1,0020

Primeiramente determinou-se a constante c de capilaridade do sistema
(equação 3.7 do item 3.1.7.2), utilizando n-hexano como líquido molhante. A Figura
5.20a mostra a percolação de n-hexano (líquido molhante) no leito de cristais de
rifampicina, dados estes usados para o cálculo da constante c apresentados na
Tabela 5.18. A Figura 5.20b apresenta os dados experimentais da percolação dos
cristais de rifampicina pela água. As Figuras 5.20a e b apresentam a massa ao
quadrado de líquido tendo penetrado uma massa de cristais de rifampicina em
função do tempo. No caso do líquido molhante, uma massa de hexano de 0,6 g
penetrou uma massa de 0,5 g de pó em 160 s. Já para a água, o patamar foi
atingido em um tempo menor (cerca de 10 s) para uma penetração menor (líquido

0,40

0,40

0,35

0,35

0,30

0,30

0,25

0,25
massa² / g²

massa² / g²

não molhante), correspondendo a uma massa de 0,016g.

0,20

0,20

0,15

0,15

0,10

0,10

0,05

0,05

0,00

0

20

40

a) n-hexano

60

80

100 120 140 160 180 200
tempo (s)

0,00

0

20

40

60

80 100 120 140 160 180 200
tempo (s)

b) água

Figura 5.20 Curvas de molhabilidade para a amostra RIF Branco
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Tabela 5.18 - Ângulo de contato das micropartículas RIF Branco e com associação de
Tween 80.
n-hexano

Água

Ângulo de
contato
em água
(°)

Amostras

Constante de
capilaridade
c (cm5)

g2/s

R2

g2/s

R2

RIF Branco

1,9x10-4

0,002

0,998

0,00001

0,981

89,8 ± 0,2

RIF – Tween 80 0,5%

1,3x10-4

0,0005

0,984

0,00344

0,998

45,2 ± 0,1

RIF – Tween 80 5%

6,6x10-4

0,009

0,999

0,008

0,999

69,6 ± 2,0

5.4.2.3

Cálculo da energia de superfície dos cristais - Modelo de Owens-

Wendt, Rabel-Kaeble (1969)
Os valores de energia de superfície dos cristais e das contribuições polar
(γpolar) e dispersiva (γdispersiva) são dados na Tabela 5.19. Eles foram calculados a
partir do modelo proposto por Owens-Wendt, Rabel-Kaelble (item 3.1.8) através do
software SCAT 32 (Version 2.6.2 Build 62 – Dataphysics Instruments GmbH).

Tabela 5.19. Energia de superfície das micropartículas de rifampicina, sem e com Tween 80
pelo método OWRK
Amostras

γpolar

γdispersiva
2

2

γtotal

(mJ/m )

(mJ/m )

(mJ/m2)

RIF Branco

5,55

18,43

23,98

RIF – Tween 80 0,5%

34,28

18,43

52,71

RIF – Tween 80 5%

16,63

18,43

35,06

A associação do tensoativo aos cristais de rifampicina resultou em aumento
da energia de superfície dos cristais (24 para 35 ou 52,7 mJ/m2), alterando suas
características de interação com o meio líquido e aumentando sua molhabilidade
pelo meio aquoso (Tabelas 5.18 e 5.19). Em resumo a estratégia foi poder modificar
esta característica físico-química do sólido, o que se reflete na sua cinética de
dissolução. Em particular a concentração de 0,5% em Tween 80 foi a de maior
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impacto, praticamente dobrando a energia de superfície destes cristais de
rifampicina.

5.4.2.4.

Dissolução dos cristais em soluções aquosas contendo tensoativo

Tween 80
Em uma última análise nesta fase de resultados, decidiu-se determinar a
cinética de dissolução dos cristais de rifampicina nas soluções aquosas contendo o
tensoativo em diferentes concentrações.
Os líquidos utilizados nestes experimentos foram soluções aquosas de Tween
80 0,5% e 5%, cujas características são dadas na Tabela 5.20, onde se observa que
a presença de tensoativo realmente reduz a tensão superficial do meio aquoso.
Tabela 5.20 - Tensão superfícial dos meios líquidos utilizados (T=37°C)
Meio líquido

Tensão superficial
(mJ/m2)

Solução aquosa (Tween 80 0,5%)

57,12 ± 0,01

Solução aquosa (Tween 80 5%)

41,53 ± 0,03

Água**

70,10 ± 0,02

**tensão superficial da água a 22°C = 72,13 ± 0,01(mJ/m2)

Os resultados estão apresentados na Figura 5.21, em comparação com os
perfis de dissolução dos cristais de rifampicina revestidos com concentrações
equivalentes do mesmo tensoativo.
Apesar da confirmação anterior de que o efeito do Tween 80 associado aos
cristais ou adicionado diretamente à água afetava da mesma maneira a solubilidade
dos cristais de rifampicina no meio aquoso (Tabelas 5.14 e 5.18), a Figura 5.21
mostra que a cinética de dissolução é diferente para estes 2 sistemas. A associação
do tensoativo aos cristais favorece a dissolução. Os valores correspondentes a
porcentagem acumulada de RIF dissolvida versus tempo são apresentados na
Tabela A7 do ANEXO A.
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% acumulada de RIF
dissolvida

100
80
60
40
20
0
0

10

20

30
40
tempo (min)

RIF Branco
RIF - Tween 80 5%
solução aquosa (Tween 80 5%)

50

60

70

RIF - Tween 80 0,5%
solução aquosa (Tween 80 0,5%)

Figura 5.21- Cinética de dissolução das partículas de RIF Branco em solução aquosa de
Tween 80 e partículas associadas à Tween 80.

5.4.2.4.1. Modelo cinético da dissolução
O modelo testado foi o de cinética de primeira ordem, pois este modelo
corresponde teoricamente ao tipo de perfil experimental encontrado: a quantidade de
fármaco liberada por unidade de tempo diminui. O modelo de primeira ordem
considera que o fármaco é liberado de forma proporcional à sua quantidade
remanescente na forma farmacêutica submetida à dissolução (MULYE; TURCO,
1995).
A cinética de ordem zero não foi testada por não corresponder ao perfil
cinético típico encontrado nos diversos ensaios de dissolução realizados neste
trabalho, ou seja, a fração de fármaco dissolvido versus tempo não é linear. O
modelo cinético de ordem zero se aplica mais a formas farmacêuticas que liberam a
mesma quantidade de fármaco por unidade de tempo (MANADAS et al, 2002).
A Tabela 5.21 mostra o valor dos parâmetros cinéticos (constante de
dissolução κ) que representam os dados experimentais quando aplicado o modelo
de primeira ordem. As curvas-teste correspondentes são apresentadas no ANEXO C
(Figura C1 e Tabela C1), para os dados normalizados pela área específica.
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Tabela 5.21. Tratamento matemático dos dados experimentais de dissolução
(modelo cinético de primeira ordem).

Formulações testadas

constante de

coeficiente de

dissolução κ

regressão

(g/min.m )

R2

Produto comercial

6,0x10-5

0,9689

Produto comercial moído

9,0x10-5

0,9175

RIF Branco

8,0x10-5

0,9771

RIF-PVP K30 0,5%

1,5x10-2

0,9592

RIF-PVP K30 5,0%

1,0x10-2

0,9787

RIF-Tween 80 0,5%

1,6x10-2

0,8980

RIF- Tween 80 5,0%

1,4x10-2

0,8805

2
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6 CONCLUSÕES
De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que as
duas estratégias tecnológicas que foram investigadas (moagem de cristais de
rifampicina e associação destes cristais a materiais hidrofílicos) pela incorporação
dos cristais em solução destes materiais e secagem por spray drying, influenciaram
a velocidade de dissolução da rifampicina.
A moagem inicial da matéria-prima (produto comercial) reduziu o tamanho do
fármaco, afetando as propriedades de densidade aparente, compressibilidade,
fluidez e acelerou a dissolução.
A associação dos diferentes adjuvantes estabeleceu um possível controle (e
aceleração) da velocidade de dissolução dos cristais de rifampicina. Verificou-se um
efeito da massa molar do polivinilpirrolidona (PVP) na cinética de dissolução dos
cristais formulados, sendo que a velocidade de dissolução aumentou na seguinte
ordem: RIF Branco < RIF-PVP 90F < RIF-PVPK30. No entanto, constatou-se
também que a associação do PVP K30 e do PVP 90F aos cristais de rifampicina
moídos pode aumentar a velocidade de dissolução. Por outro lado, este efeito
depende da concentração, sendo que concentrações de 5% para ambos os
polímeros retarda a dissolução.
A associação do Tween 80 aos cristais de rifampicina também acelerou a
dissolução. Em suma, pode-se verificar experimentalmente, através do cálculo da
constante cinética de dissolução, que este processo pode ser acelerado de cerca de
155 vezes com a incorporação dos materiais hidrofílicos testados em comparação
aos cristais puros de rifampicina.
Por fim, constatou-se que o efeito do tensoativo Tween 80 se deve à sua
capacidade de se associar ao fármaco e alterar suas propriedades de superfície
(energia) e conseqüentemente sua interação com o meio aquoso de dissolução
(maior molhabilidade por líquido hidrofílico). A ação na energia de superfície dos
cristais depende, porém, do teor deste tensoativo associado ao fármaco, neste
trabalho, sendo de 0,5% em massa a melhor concentração utilizada.
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7. SUGESTÕES DE CONTINUIDADE
Este trabalho coloca em perspectiva a importância de uma metodologia ainda
pouco utilizada que é a de melhorar a velocidade de dissolução de um fármaco
através de um controle direto de sua energia de superfície.
O controle desta propriedade de superfície, que pode ser feita por formulação
como no presente trabalho, representa uma ferramenta tecnológica e quantitativa de
uma ação tecnológica rápida e com resultados confiáveis.
Sugere-se a continuidade desta linha de pesquisa.

97

REFERÊNCIAS
ABDOU, H. M. Dissolution. In: Remington: the science and practice of
pharmacy. 19. ed. Easton: Mack Publishing Company, v.1, p. 593-604, 1995.
AGRAWAL, et al. Solid-state characterization of rifampicin sample and its
biopharmaceutic relevance. European Journal of Pharmaceutical Science, v. 22,
p.127-144, 2004.
AGRAWAL, S.; PANCHAGNULA, R. Dissolution test as a surrogate for quality
evaluation of rifampicin containing fixed dose combination formulations,
International Journal of Pharmaceutics, v. 287, p. 97–112, 2004.
ALLEN, T. Particle size measurement, 5. ed. London: Chapman and Hall, 1997.
AMIDON, G. L. et al. A theoretical basis for a biopharmaceutic drug classification: the
correlation of in vitro drug product dissolution and in vivo bioavailability,
Pharmaceutical Research, v. 12, p. 413-420, 1995.
ANSEL, H. C.; POPOVICH, N. G.; ALLEN, L. V. Farmacotécnica – formas
farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos. 6. ed. São Paulo: Premier,
2000. 568p.
ANVISA disponível em
<http://eglossario.bvs.br/glossary/public/scripts/php/page_search.php?lang=pt&letter=B>

. Acesso em: 20.06.2008.
ARANCÍBIA, A.; PEZOA, R. Biodisponibilidade de Medicamentos – Simpósio
Internacional I. Santiago: Editorial Universitária. Universidade do Chile. 1992. 309p.
BARRETO, M.; BICA, A.; FARINHA, A. Sistemas de classificação biofarmacêutica.
Bol. LEF, Lisboa, v.32, p. 2-10, 2002.
BLOMBERG, B. et al. Informal consultation on 4-drug fixed dose combinations
(4FDCs) compliant with the WHO model list of essential drugs. World Health
Organization, Geneva, WHO/CDS/TB, p. 15-17, 2002.
BRASIL. Agência Nacional de Viagilância Sanitária. RDC n° 901. Guia para ensaios
de dissolução para formas farmacêuticas sólidas orais. Diário Oficial da União,
Brasília. 2003.

98

BRITO, A.B.N. Estudo da cristalização de lactose em diferentes solventes.
2007. 230f. Tese (Doutorado em Engenharia Química), Universidade Federal de São
Carlos, São Carlos – SP, 2007.
BROWN, C. K. et al. Acceptable analytical practices for dissolution testing of poorly
soluble compounds, Pharmaceutical Technology, v. 25, p. 56-62, 2004.
BRUNAUER, S.; EMMETT, P. H., TELLER, E. Journal of the American Chemical
Society, v. 60, p. 223-231, 1938.
CARR, R. L. Evaluating flow properties of solids, Chemical Engineering, v. 18, p.
163-168, 1965.
CARRIER, R.L; MILLER, L.A; AHMED, M. The utility of cyclodextrins for enhancing
oral bioavailability, Journal of Controlled Release, v. 123, p. 78-99, 2007.
CARVALHO; W.S. et al. Diagnóstico de resistência do Mycobacterium tuberculosis à
rifampicina utilizando-se da reação em cadeia da polimerase. Revista Brasileira de
Ciências Farmacêuticas, v. 43, p.31-38, 2007.
CHASSAING, C. et al. Highly water-soluble prodrugs of anthelmintic benzimidazole
carbamates: Synthesis, pharmacodynamics, and pharmacokinetics Journal of
Medicinal Chemistry, v. 51, p. 1111-1114, 2008.
CHULIA, D.; DELEUIL, M.; POURCELOT, Y. Powder technology and
pharmaceutics process (9). Handbook of powder technology. Amsterdam (PaysBas): Elsevier, 1994, 557p.
CIRRI, M. et al. Simultaneous effects of cyclodextrin complexation, pH and
hydrophilic polymer on naproxen solubilization. Journal of Pharmaceutical and
Biomedical Analysis, v. 42, p.126-131, 2006.
CORRIGAN, O.I.; FAVAR, M.A.; HIGUCHI,W.I. Drug membrane transport
enhancement using high energy drug polyvinylpyrrolidone coprecipitates.
International Journal of pharmaceutics, v. 5, p. 229-238, 1980.
COSTA, P.J.C. Avaliação in vitro da lioequivalência de formulações farmacêuticas
Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 38, n. 2, 2002

99

DIAS, S.T.; RÉ, M.I. Características de empacotamento de misturas binárias de
partículas sólidas. In: XXII Congresso Brasileiro de Sistemas Particulados, São
João Del Rei, 2001. CD-ROM
DITTGEN, M. et al. Hot spin mixing: a new technology to manufacture solid
dispersion – part 1: testoster-one. Pharmazie, v.50, p. 225-226, 1995.
DUCATI, R.G. et al. The resumption of comsuption. A review of tuberculosis.
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v.7, p. 697-714, 2006.
EL-MASSIK, M.A. et al. Development of a dissolution medium for glibenclamide.
International Journal Pharmaceutics, v.140, p.69-76, 1996.
EPIC. <http://www.epic4health.com/tween80isits.htmL> Acesso em 01.06.2008.
FISCHL, M. A. et al. An outbreak of tuberculosis caused by multiple-drug-resistant
tubercle-bacilli among patients with hiv-infection. Annals of Internal Medicine,
v. 117, p. 177-183, 1992.
FORSTER, A. et al. Seletion of excipiente for melt extrusion with two poorly watersoluble drugs by solubility parameter calculation and thermal analysis. Internacional
Journal of Pharmaceutics, v. 226, p. 147-161, 2001.
FU, Y.J. et al. Development of biodegradable co-poly (D,Llactic/glycolic acid)
microspferes for the controlled release of 5-FU by the spray drying method. Colloids
and surfaces. B: Biointerfaces, v. 25, p. 269-279, 2002.
GAO L.; ZHANG, D.; CHEN, M. Drug nanocrystals for the formulation of poorly
soluble drugs and its application as a potential drug delivery system. Journal of
Nanoparticle Research, v. 10, p.845–862, 2008.
GERMAN, R.M. Powder metallurgy science, 2 ed. Princeton, New Jersey: MPIF,
1994.
GHEBREMESKEL; A.N.; VEMAVARAPU, C.; LODAYA, M. Use of surfactants as
plasticizers in preparing solid dispersions of poorly soluble API: Selection of
polymer–surfactant combinations using solubility parameters and testing the
processability. International Journal of Pharmaceutics, v. 328, p. 119–129, 2007.

100

GOLDBERG A.H.; GIBALDI M.; KANIG J.L., Increasing dissolution rates and
gastrointestinal absorption of drugs via solid solutions and eutectic mixtures II ±
experimental evaluation of a eutectic mixture: urea-acetaminophen system. Journal
of Pharmaceutical Sciences, v. 55, p. 482-487, 1966.
GRANT, D.J.W. Theory and origin of polymorphism. In: Brittain, H.G. (Ed.),
Polymorphism in Pharmaceutical Solid. Marcel Dekker, New York, p.1-34, 1999.
HE, A.; DAVIS, M.; ILLUM, J. Chitosan microspheres prepared by spray drying,
Internacional Journal of Pharmaceutics, v. 187, p. 53-65, 1999a.
HE, A.; DAVIS, M.; ILLUM, J. Sustained release chitosan microspheres prepared by
novel spray drying method, Journal of Microencapsulation, v.16, n. 3, p. 343-355,
1999b.
HE, Z. et al. Development of a dissolution medium for nimodipine tablets based on
bioavailability evaluation. European Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 21, p.
487-491, 2004.
HEMENWAY, J.N. et al. Preparation, characterization and in vivo conversion of new
water-soluble sulfenamide prodrugs of carbamazepine. Bioorganic & Medicinal
Chemistry Letters, v.17, p. 6629–6632, 2007.
HENCK, J. O.; GRIESSER, U. J.; BURGER, A. Polymorphie von Arzneistoffen. Die
pharmazeutische industrie, v. 59, p. 165-169, 1997.
HENWOOD, S. Q. et al. Solubility and dissolution properties of generic rifampicin raw
materials. Drug Development and Industrial Pharmacy, v. 26, n. 4, p. 403-408,
2000.
HENWOOD, S. Q. et al. Characterization of the solubility and dissolution properties
of several new rifampicin polymorphs, solvates, and hydrates. Drug Development
and Industrial Pharmacy, v. 27, n. 10, p. 1017-1030, 2001.
HILTON, J.E. SUMMERS, M.P., The effect of wetting agents on the dissolution of
indomethacin solid dispersion systems. Internacional Journal of Pharmaceutics,
v. 31, p. 157-164, 1986.

101

JACOBS, C.; KAYSER, O.; MÜLLER, R.H. Nanosuspensions as a new approach for
the formulation for the poorly soluble drug tarazepide. Internacional Journal of
Pharmaceutics, v. 196, p. 161–164, 2000.
JINDAL, K.C. et al. Dissolution test method for rifampicin-isoniazid fixed dose
formulations. Journal of Pharmaceutical & Biochemical Analysis, v. 12, p. 493497, 1994.
JONG, J.A.H.; FINKERS, J. Properly determine powder flowability to maximize plant
output, Chemical Engineering and Processing, Powder flowability, 1999.
KARAVAS, E., et al. Effect of hydrogen bonding interactions on the release
mechanism of felodine from nanodispersions with polyvinylpyrolidone. European
Journal Pharmaceutics and Biopharmaceutics, v. 63, p.103-114, 2006.
KECK C., MULLER R.H., Drug nanocristais of poorly soluble drugs produced by high
pressure homogeneization. European Journal of Pharmaceutics and
Biopharmaceutics, v. 62, p. 3–16, 2006.
KIBBE, A.,H. Handbook of Pharmaceutical Excipients. 3 ed. 2000. 440 p.
KONOMI, N; LEBWOHL, E; MOWBRAY, K, et al.. Detection of mycobacterial DNA in
Andean mummies. Journal of Clinical Microbiology, v. 40, p. 4738-4740, 2002.
LEUNER, C.; DRESSMAN, J. Improving drug solubility for oral delivery using solid
dispersions. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, v.50, p.
47-60, 2000.
LI, P.; ZHAO, L. Developing early formulations: Practice and perspective.
International Journal of Pharmaceutics, v.341, p.1–19, 2007.
LIMA, A.C. Obtenção e caracterização de dispersões sólidas de praziquantel.
2006. 83f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Faculdade de
Ciências Farmacêuticas, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho",
Araraquara, 2006.
LOPES, C.M.; LOBO, J. M. S.; COSTA, P. Formas farmacêuticas de liberação
modificada: polímeros hidrofílicos. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas,
v. 41, n. 2, p. 143-154, 2005.

102

MAGGI, L. et al. Supra micellar solutions of sodium dodecyl sulphate as dissolution
media to study the in vitro release characteristics of sustained-release formulations
containing na insiluble drug: Nefedipine. International Journal of Pharmaceutics,
v.135, n.1-2, p. 73-79, 1996.
MANADAS,R.; PINA, M.E.; VEIGA, F. A dissolução in vitro na previsão da absorção
oral de fármacos em formas farmacêuticas de liberação modificada. Revista
Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 38, p 375-398, 2002.
MANIASSO, N. Ambientes micelares em química analítica. Química Nova, v. 24,
n.1, p.81-93, 2001.
MARCOLONGO, R. Dissolução de medicamentos: fundamentos, aplicações,
aspectos regulatórios e perspectivas na área farmacêutica. 2003. 127f.
Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Faculdade de Ciências
Farmacêuticas – USP, São Paulo, 2003.
MARIAPPAN T. T.; SINGH, S. Positioning of rifampicin in the biopharmaceutics
classification system (BCS). Clinical research and regulatory affairs, v. 23, p. 1–
10, 2006.
MARQUES, M.R.C; BROWN, W. Desenvolvimento e validação de métodos de
dissolução para formas farmacêuticas sólidas orais. Revista. Analytica, n. 1, p. 4851, 2002.
MARTÍN, I.D.; VILADROSA J.L. Liberación: factores fisicoquímicos. In: BERROZPE,
J.D.; LANAO, J.M.; DELFINA, J.M.P. Biofarmacia y Farmacocinética. Madrid:
Editorial Sintesis, 2000. v. 2. Cap. 13. p. 276-292, 2000.
MASTER, K. Spray drying Handbook, 4 ed. Halsted Press. New York, 1985.
MEHTA, S.K.; KAUR, G.; BHASIN, K.K. Analysis of tween based microemulsion in
the presense of TB drug rifampicin. Colloids and surfaces B: Biointerfaces, v. 60,
p. 95-104, 2007.
MERCK INDEX. An encyclopedia of chemicals, drugs and biologicals. 13 ed.
New Jersey: MERCK & CO, p. 8382-8383, 2001.

103

MIRANDA, M. N.N. Propriedades estruturais de misturas ternárias de sólidos.
2002. 117f. Dissertação (mestrado em Engenharia Química) – Universidade
Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Química, 2002.
MOULES, C.A. Surface effects including interfacial tension, wettability, contact
angles and dispersibility. In: Beckett S.T. (ed.), Physico-chemical Aspect of food
processings. Glasgow (USA): Chapman & Hall, 1995, 468p.
MÜLLER, R. H.; JACOBS, C.; KAYSER, O. Nanosuspensions as particulate drug
formulations in therapy: Rationale for development and what we can expect for the
future. Advanced Drug Delivery Reviews, v. 47, p. 3-19, 2001.
MULYE, N.V.; TURCO, S. J. A simple model based on first order kinetics to explain
release of highly water soluble drugs from porous dicalcium phosphate dehydrate
matrices. Drug Development and Industrial Pharmacy, v.21, n.8, p. 943-953,
1995.
MURA , P.; et al. Investigation of the effects of grinding and co-grinding. Biomedical
Analysis, v. 30, 227–232, 2002.
NAIMA, Z. et al. Interactions between carbamazepine and polyethylene glycol (PEG)
6000: characterisations of the physical, solid dispersed and eutectic mixtures.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, v.12, p. 395–404, 2001.
NEUGEBAUER, J. A guide to the properties and uses of detergents in biology
and biochemistry. 3 ed. Clarkson University: New York, 1990.
OLIVEIRA, D.C. Desenvolvimento e validação de métodos para avaliação de
cloridrato/fexofenadina. 2006. 112f. Dissertação (Mestrado em Ciências
Farmacêuticas) - Universidade Federal de Santa Maria, Faculdade de Farmácia, Rio
Grande do Sul, 2006.
OWENS, D. K.; WENDT, R. C. Estimation of the surface free energy of polymers.
Journal of Applied Polymer Science, v. 13, p. 1741-1747, 1969.
PANCHAGNULA, R.; AGRAWAL, S. Biopharmaceutic and pharmacokinetic aspects
of variable bioavailability of rifampicin. International Journal of Pharmaceutics, v.
271, p. 1–4, 2004.

104

PANCHAGNULA; R; BEDI,S.; YASVANTH,A. Rifampicin dissolution: polymorphism
or crystal defects. Clinical Research and Regulatory Affair, v. 23,

n. 2, p. 71-83,

2006.
PANCHANULA,R.; BHARDWAJ,V. Effect of Amorphous content on dissolution
characteristcs of rifampicin. Drug Development and Industrial Pharmacy, v. 34,
p. 642-649, 2008.
PAPINI,C.J. Estudo comparativo de métodos de partículas de determinação do
tamanho de partícula. 2003. 129f. Dissertação (Mestrado em Materiais) – IPEN,
Tecnologia Nuclear – Materiais, 2003.
PARADAKAR, A. et al. Characterization of curcumin-PVP solid dispersion obtained
by spray drying. International Journal of pharmaceutics, v. 271, p. 281-286, 2004.
PARK, S.H.; CHOI, H.K., The effects of surfactants on the dissolution profiles of
poorly water-soluble acidic drugs. International Journal of Pharmaceutics, v. 321,
p. 35–41, 2006.
PATTERSON, J.E. et al. Preparation of glass solution of three poorly soluble drugs
by spray drying, melt extrusion and ball milling. International Journal of
Pharmaceutics, v. 336, p. 22-34, 2007.
PELIZZA, G.; NEBULON, M.; FERRARI, P. Polymorphism of rifampicin. Farmaco
– Edizione Scientifica, v. 32, n. 7, p. 471-481, 1977.
PELTONEN, L. et al. Dissolution testing of acetylsalicilic acid by a channel flow
method – correlation to USP basket and intrinsic dissolution methods. European
Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 19, p. 395-401, 2003.
PERRUT, M.; JUNG, J.; LEBOEUF, F. Enhancement of dissolution rate of poorly
soluble active ingredients by supercritical fluid processes Pat I: micronization of neat
particles. Journal of Pharmaceutics, v. 288, p. 3-10, 2005.
PORTAL DA SAÚDE. Tuberculose. Disponível em
<http://portal.saude.gov.br/saude>. Acesso em 02.06.2008.

105

PRETÉ, P. S. C. Solubilização de membranas de eritrócitos por surfactantes da
série Tween.2000. 103f. Dissertação (Mestrado em Biologia Funcional e Molecular)
– Unicamp - Instituto de Biologia - Campinas, 2000.
RAMA, A. C. R. Complexos de inclusão de indometacina com hidroxipropil-βciclodextrina. Estudos de dissolução e coeficiente de partição. Revista Brasileira de
Ciências Farmacêuticas, v. 42, p. 59-68, 2006.
RAO, B.S.; MURTHY, K.V.R. Development of dissolution médium for rifampicin
sustained release formulations. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 63,
n.3, 2001.
RASENACK, N. H.; HARTENHAUER, H.; MULLER, B. W. Microcrystals for
dissolution rate enhancement of poorly water-soluble drugs, Internacional Journal
of Pharmaceutics, v. 254, n. 2, p.137-145, 2003.
RASENACK, N.; STECKEL, H.; MÜLLER, B.W. Preparation of microcrystals by in
situ micronization. Powder Technology, p.291-296, 2004.
RÉ, M.I., Microencapsulation by Spray Drying. Drying Technology, v. 16, n. 2, p.
1195- 1236, 1998.
RÉ, M. I. et al. Influência do uso de formas encapsuladas de Sais de ferro e zinco na
preparação de comprimidos de poliminerais. In: Congresso Brasileiro de Sistemas
Particulados, São Carlos. Anais de Congresso, 2002.
RÉ, M. I., Formulating Drug Delivery Systems by Spray Drying. Drying Technology,
v.24, p. 433–446, 2006.
REVERCHON, E.; DE MARCO, I.; DELLA PORTA, G. Rifampicin microparticles
production by supercritical antisolvent precipitationInternational. Journal of
Pharmaceutics, v. 243, p. 83–91, 2002.
RIEDER, H.L. Interventions for tuberculosis control and elimination. Paris:
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD), 2002. 249 p
RILEY, L W. Drug-resistant tuberculosis. Clinical Infectious Diseases, v. 17,
p. 442-446, 1993.

106

RODRIGUES, L.; BARRETO, M.; KRAMER, M.; BARATA, R. B. C. Resposta
Brasileira a Tuberculose: Contexto, Desafios e Perspectivas. Revista Saúde
Pública,

v. 41, p. 1-2, 2007.

ROLIM, C.M.B. et al. Development and validation of an method for the dissolution
studies of bisoprolol in pharmaceutics dosage forms. European. Journal Liq.
Chomat. v.28, p. 477-486, 2005.
ROSA, T.C.C. Dissolução intrínseca de hidroclorotiazida de diferentes
granulometrias e sua relação com a dissolução do ativo em comprimidos.
2005. 81f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Farmácia, Rio de Janeiro, 2005.
SEN, H., et al. An improved process for preparation of four-drug anti-tubercular
fixed dose combination. PCT Patent Application, WO 02/087547 A1, 2002.
SERRA, C.H.R; STORPIRTIS, S. Comparação de perfis de dissolução da cefalexina
através de estudos de cinética e eficiência de dissolução (ED%). Revista Brasileira
de Ciências Farmacêuticas, v. 43, n. 1, 2007.
SHARGEL, L.; YU, A. B. C. Biopharmaceutic consideration in drug product
design. In – Applied biopharmaceutics and pharmacokinetics. 4 ed. Stamford:
Appleton & Lange, 1999. 768p.
SINDER, D.A.; ADDICKS, W.; OWENS W.O. Polymorphism in generic drug product
development. Advanced Drug Delivery Reviews, v. 56, p.391-395, 2004.
SINGHAL, D.; CURATOLO. W.Drug polymorphism and dosage form design: a
practical perspective. Advanced Drug Delivery Reviews, v. 56, p.335-347, 2004.
STEVENS P.; GYPEN L. Wettability of powders. Pharmaceutics Development,
Belgium, v. 51, p.150-155, 1974.
SUGIMOTO, M. et al. Improvement of dissolution characteristics and bioavailability of
poorly water-soluble drugs by novel co-grinding method using water-soluble polymer
International Journal of Pharmaceutics, v. 160, p. 11–19, 1998.

107

TAKEUCHI, H. et al. Solid dispersion particles of amorphous indomethacin with fine
porous sílica particles by using spray-drying method. International Journal of
Pharmaceutics, v. 293, p. 155-164, 2005.
TAKEUCHI, U. et al. Spray-dried composite particles of lactose and sodium alginate
for direct tabletting and controlled releasing. Internacional Journal of
Pharmaceutics, v. 174, p. 91-100, 1998.
UNITED STATES PHARMACOPEIA. USP, v.29, 2006.
VIPPAGUNTA, S.; BRITTAIN, H. G.; GRANT, D. J. W. - Crystalline solids.
Advanced Drug Delivery Reviews, v.48, p. 3-26, 2000.
WHO. Global Tuberculosis Control: WHO REPORT 2008. Disponível em
<http://www.who.int/globalatlas/dataQuery/default.asp>. Acessado em 01.05.2008.
WONG S.M.; KELLAWAY I.W.; MURDAN S. Enhancement of the dissolution rate
and oral absorption of a poorly water soluble drug by formation of surfactantcontaining microparticles. International Journal of Pharmaceutics, v. 317, p. 61–
68, 2006.
YANG, B. W.; CHANG, Q. Wettability studies of filter media using capillary rise test.
Separation and Purification Technology, v. 60, p. 335-340, 2008.
YOSHIHASHI, Y. et al. Estimation of physical stability of amorphous solid dispersion
using differential scanning calorimetry. Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry, v. 85, p. 689-692, 2006.

108

ANEXO A: Tabelas das cinéticas de dissolução em água
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Tabela A1. Cinética de dissolução em água das amostras de Produto comercial e Produto
comercial moído.
Tempo (minutos)

Produto comercial
(%)

Produto comercial
Moído (%)

0

0

0

2

0,4 ± 0,2

0,2 ± 0,0

5

0,9 ± 0,2

0,4 ± 0,3

8

2,6 ± 0,9

7,7 ± 0,0

12

4,8 ± 0,7

16,1 ± 0,4

15

8,8 ± 0,8

23,3± 1,8

20

11,8 ± 0,5

29,7 ± 1,6

30

18,8 ± 0,1

43,3± 0,0

45

26,7 ± 0,2

50,7 ± 1,5

60

30,4 ± 0,1

57,7 ± 1,2

Tabela A2. Cinética de dissolução em água das amostras de produto comercial moído e
RIF-Branco.
Tempo (minutos)

Produto comercial moído
(%)

RIF Branco (%)

0

0

0

2

0,2 ± 0,0

0,1 ± 0,0

5

0,4 ± 0,3

0,6 ± 0,5

8

7,7 ± 0,0

3,3 ± 1,4

12

16,1 ± 0,4

9,2 ± 1,4

15

23,3± 1,8

15,3 ± 6,9

20

29,7 ± 1,6

20,9 ± 5,5

30

40,9± 0,0

27,1 ± 2,4

45

50,7 ± 1,5

38,3 ± 0,9

60

57,7 ± 1,2

49,9 ± 2,7
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Tabela A3. Cinética de dissolução em água das amostras de RIF-Branco e com PVP,
obtidas por spray drying.
Tempo (minutos)

RIF Branco (%)

RIF – PVP K30 1%
(%)

RIF – PVP 90F 1%
(%)

0

0

0

0

2

0,1 ± 0,0

3,0 ± 0,2

0,0 ± 0,0

5

0,6 ± 0,5

14,7 ± 2,2

0,5 ± 0,0

8

3,3 ± 1,4

24,9 ± 1,0

6,7 ± 2,6

12

9,2 ± 1,4

35,4 ± 0,1

17,0 ± 3,7

15

15,3 ± 6,9

42,4 ± 1,1

27,3 ± 2,0

20

20,9 ± 5,5

49,9 ± 0,2

34,6 ± 1,0

30

27,1 ± 2,4

57,6 ± 0,3

49,0 ± 1,9

45

38,3 ± 0,9

68,9 ± 0,6

56,6 ± 2,3

60

49,9 ± 2,7

69,9 ± 2,1

65,3 ± 2,4

Tabela A4. Cinética de dissolução em água das amostras de RIF-Branco e PVP K30 em
diferentes concentrações.
Tempo
(minutos)

RIF
Branco
(%)

0

RIF–PVP K30
0,5 %

1%

5%

0

0

0

0

2

0,1 ± 0,0

1,1 ± 0,6

3,0 ± 0,2

0,1 ± 0,1

5

0,6 ± 0,5

3,1 ± 0,7

14,7 ± 2,2

3,4 ± 2,8

8

3,3 ± 1,4

6,9 ± 0,8

24,9 ± 1,0

10,8 ± 3,3

12

9,2 ± 1,4

12,8 ± 1,4

35,4 ± 0,1

16,1 ± 0,0

15

15,3 ± 6,9

17,8 ± 3,9

42,4 ± 1,1

22,9 ± 0,9

20

20,9 ± 5,5

22,8 ± 3,5

49,9 ± 0,2

30,1 ± 1,2

30

27,1 ± 2,4

32,4 ± 5,9

57,6 ± 0,3

40,1 ± 1,9

45

38,3 ± 0,9

40,5 ± 6,6

68,9 ± 0,6

52,4 ± 1,3

60

49,9 ± 2,7

44,4 ± 8,6

69,9 ± 2,1

57,9 ± 2,5
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Tabela A5. Cinética de dissolução em água das amostras de RIF-Branco e PVP 90F em
diferentes concentrações.
Tempo (minutos)

RIF Branco (%)

RIF – PVP 90F 1%
(%)

RIF – PVP 90F 5%
(%)

0

0

0

0

2

0,1 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,4 ± 0,1

5

0,6 ± 0,5

0,5 ± 0,0

0,7 ± 0,1

8

3,3 ± 1,4

6,7 ± 2,6

1,6 ± 1,1

12

9,2 ± 1,4

17,0 ± 3,7

4,8 ± 4,2

15

15,3 ± 6,9

27,3 ± 2,0

8,4 ± 6,0

20

20,9 ± 5,5

34,6 ± 1,0

12,2 ± 6,8

30

27,1 ± 2,4

49,0 ± 1,9

20,3 ± 8,6

45

38,3 ± 0,9

56,6 ± 2,3

30,3 ± 7,9

60

49,9 ± 2,7

65,3 ± 2,4

37,5 ± 7,6

Tabela A6. Cinética de dissolução em água das amostras de RIF-Branco e Tween 80em
diferentes concentrações.
Tempo
(minutos)

RIF
Branco
(%)

0

RIF - Tween
0,5 %

1%

5%

0

0

0

0

2

0,1 ± 0,0

29,7 ±3,5

27,2 ± 7,9

37,4 ± 7,3

5

0,6 ± 0,5

51,4 ± 1,6

51,8 ± 7,8

55,7 ± 3,5

8

3,3 ± 1,4

58,5 ± 1,1

63,3 ± 3,2

63,8 ± 1,7

12

9,2 ± 1,4

64,2 ± 1,3

71,1 ± 3,0

68,9 ± 0,5

15

15,3 ± 6,9

70,4 ± 0,4

74,4 ± 1,8

73,2 ± 0,5

20

20,9 ± 5,5

73,1 ± 4,2

77,1 ± 1,8

75,4 ± 1,1

30

27,1 ± 2,4

76,2 ± 0,7

81,8 ± 1,2

78,9 ± 1,5

45

38,3 ± 0,9

81,3 ± 1,5

84,3 ± 1,5

82,1 ± 1,2

60

49,9 ± 2,7

82,3 ± 1,9

84,6 ± 0,6

82,9 ± 1,7
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Tabela A7. Cinética de dissolução das partículas de RIF Branco em solução aquosa de
Tween 80 e partículas associadas à Tween 80.
Tempo
(minutos)

RIF Branco
(%)

0

RIF - Tween

Solução aquosa Tween

0,5 %

5%

0,5%

5%

0

0

0

0

0

2

0,1 ± 0,0

29,7 ±3,5

37,4 ± 7,3

0,3 ± 0,1

2,7 ± 2,1

5

0,6 ± 0,5

51,4 ± 1,6

55,7 ± 3,5

1,9 ± 0,5

7,9 ± 1,3

8

3,3 ± 1,4

58,5 ± 1,1

63,8 ± 1,7

5,4 ± 2,1

17,8 ± 5,7

12

9,2 ± 1,4

64,2 ± 1,3

68,9 ± 0,5

12,8 ± 4,2

30,4 ± 12,3

15

15,3 ± 6,9

70,4 ± 0,4

73,2 ± 0,5

19,7 ± 4,7

38,1 ± 12,1

20

20,9 ± 5,5

73,1 ± 4,2

75,4 ± 1,1

26,8 ± 3,9

49,4 ± 11,2

30

27,1 ± 2,4

76,2 ± 0,7

78,9 ± 1,5

36,5 ± 3,5

61,8 ± 7,7

45

38,3 ± 0,9

81,3 ± 1,5

82,1 ± 1,2

46,7 ± 2,9

72,5 ± 6,4

60

49,9 ± 2,7

82,3 ± 1,9

82,9 ± 1,7

54,9 ± 3,2

78,3 ± 0,8
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ANEXO B: Distribuições granulométricas
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ANEXO C: Teste de modelos cinéticos na dissolução in vitro
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y = -0,01x + 4,5678
2
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y = -0,0148x + 4,5729
2
R = 0,9787
RIF-PVP K30 5%

3
y = -0,0136x + 3,5539
2
R = 0,8805
RIF-Tween 80 5%
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y = -0,0157x + 3,7051
2
R = 0,898
RIF-Tween 80 0,5%
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RIF-PVP 30 5,0%
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produto comercial moído

RIF-Tween 80 0,5%
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Figura C1. Teste modelo cinético de primeira ordem (normalização pela área especifica).
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Tabela C1. Regressão linear (teste de modelo de cinética de primeira ordem).
Equação

R2

Produto comercial

ln%ND = 4,6052-6.10-5t

0,9689

Após moagem

ln%ND = 4,6044-9.10-5t

0,9175

RIF Branco

ln%ND = 4,6051-8.10-5t

0,9771

RIF-PVP K30 0,5%

ln%ND = 4,5729-0,0148 t

0,9592

RIF-PVP K30 5,0%

ln%ND = 4,5678-0,0100 t

0,9787

RIF-Tween 0,5%

ln%ND = 3,7051-0,0157 t

0,8980

RIF- Tween 5,0%

ln%ND = 3,5539-0,0136 t

0,8805

Modelo

ln%ND=logaritmo neperiano da porcentagem de fármaco não dissolvida; t =
(minutos); k= constante de dissolução

tempo

