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RESUMO 
 
 

De acordo com o quadro mundial da tuberculose, o Brasil ocupa o 18° lugar 
em número de casos novos, assim o Ministério da Saúde definiu a doença como 
prioridade entre as Políticas Governamentais de Saúde. Desde então se 
intensificaram os estudos relacionados ao tratamento e prevenção desta doença. As 
formulações em dose fixa combinada (DFC) são reconhecidas como benéficas e 
apoiadas pela OMS, mas apresentam problemas de instabilidade e queda na 
biodisponibilidade da rifampicina. O objetivo principal desse trabalho foi realizar 
estudo de pré-formulação com os fármacos que integram o esquema 1 para o 
tratamento da tuberculose: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol e 
excipientes farmacêuticos (lactose, celulose, estearato de magnésio e talco), 
visando o desenvolvimento de um produto em dose fixa combinada (150 mg de 
rifampicina + 75 mg de isoniazida + 400 mg de pirazinamida + 250 mg de 
etambutol). Os estudos consistiram na determinação do tamanho e distribuição das 
partículas (diâmetro de Ferret) e forma por microscopia óptica, além das 
propriedades reológicas e tecnológicas (densidades aparente e de compactação, 
Fator de Hausner, Índice de Carr, ângulo de repouso e velocidade de escoamento) e 
das interações entre os fármacos e fármacos-excipientes por análise térmica (DSC, 
DTA, TG e sua derivada). Os resultados mostraram que à exceção da isoniazida, os 
demais fármacos apresentaram propriedades reológicas pobres, determinadas pelas 
características físicas das partículas: tamanho reduzido e forma de agulhas da 
rifampicina; forma retangular da pirazinamida e etambutol, além da baixa densidade 
deste último. A mistura dos quatro ativos também não apresentou fluxo, 
especialmente a preparação contendo a quantidade de fármacos preconizada para a 
formulação de produtos em dose fixa combinada, uma vez que nessa mistura, a 
isoniazida, que possui o melhor fluxo, foi adicionada a uma concentração menor. A 
adição de celulose microcristalina, estearato de magnésio e talco às misturas dos 
fármacos, melhorou as propriedades de fluxo. Nas análises por DSC foram 
encontradas prováveis interações entre as substâncias ativas, reforçando a hipótese 
de catálise por etambutol e pirazinamida para a reação entre rifampicina e isoniazida 
que resulta no produto de degradação 3-(isonicotinoilhidrazinometil)rifamicina. Nas 
curvas de DSC das misturas contendo lactose Supertab® foi evidenciada a 
ocorrência de incompatibilidade entre os fármacos e o excipiente. As curvas de DSC 
das misturas contendo celulose MC101®, estearato de magnésio e talco não 
apresentaram alterações em relação ao perfil dos fármacos. As curvas de TG/DTG 
das misturas binárias e ternárias apresentaram perfis termogravimétricos diferentes 
em relação ao observado para os fármacos isoladamente, com início da 
decomposição térmica antecipada, dando suporte as evidências de 
incompatibilidades encontradas nas curvas de DSC e DTA. 
 
 
Palavras-chave: Fármacos- Pré-formulação, rifampicina, isoniazida, pirazinamida, 
etambutol.  
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ABSTRACT  
 
 

According to the global framework regarding new cases of tuberculosis, Brazil 
appears at the 18th place. Thus, the Ministry of Health has defined this disease as a 
priority in the governmental policies. As a consequence, studies concerning 
treatment and prevention have increased. Fixed-dose combination formulations 
(FDC) are recognized as beneficial and are recommended by WHO, but they present 
instability and loss on rifampicin bioavailability. The main purpose of this work was to 
carry out a pre-formulation study with the schedule 1 tuberculosis treatment drugs: 
rifampicin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol and pharmaceutical excipients 
(lactose, cellulose, magnesium stearate and talc), in order to develop an FDC 
product (150 mg of rifampicin + 75 mg of isoniazid + 400 mg of pyrazinamide + 250 
mg of ethambutol). The studies consisted of the determination of particle size and 
distribution (Ferret’s diameter) and shape through optical microscopy, as well as 
rheological and technological properties (bulk and tapped densities, Hausner Factor, 
Carr’s Index, repose angle and flux rate) and interactions among drugs and drug – 
excipient through thermal analysis (DSC, DTA, TG and your derivate). The results 
showed that, except isoniazid, the other drugs presented poor rheological properties, 
determined by the physical characteristics of the particles: small size and rod like 
particles shape for rifampicin; rectangular shape for pyrazinamide and ethambutol, 
beyond its low density. The 4 drug mixture also not presented flowability, particularly 
that one containing drug quantity indicated for the formulation of FDC products. In 
this mixture, isoniazid, that has the best flowability, was added in a lower 
concentration. The addition of microcrystalline cellulose, magnesium stearate and 
talc to the drug mixtures improved flowability properties. In DSC analysis probable 
interactions among drugs were found, supporting the hypothesis of ethambutol and 
pyrazinamide catalysis of the rifampicin-isoniazid reaction resulting in 3-
formylrifamycin isonicotinyl hydrazone (HYD) as a degradation product. In the 
mixtures containing lactose Supertab® DSC curves evidenced incompatibility among 
drugs and excipient. In the DSC curves of mixtures containing cellulose MC101®, 
magnesium stearate and talc, no alterations were observed comparing to the drug 
profiles. The TG/DTG of the binary and ternary mixtures curves showed different 
thermogravimetrics profiles relating that observed to the drug isolated, with the 
thermal decomposition early supporting the evidences of incompatibilities showed in 
the DSC and DTA curves. 
 
 
Key words: Drugs- pre-formulation, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa de evolução crônica, que 

compromete principalmente os pulmões, e tem como principais agentes etiológicos 

Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis e Mycobacterium africanum 

(MELO et al, 2005). 

 
Sua transmissão é facilitada pela aglomeração humana e dá-se pelas vias 

aéreas, através de partículas levitantes e ressecadas. A TB pode resultar da 

reativação de uma primo-infecção passada, ou, ser decorrente de uma infecção 

recentemente adquirida. A predisposição que um indivíduo apresenta para 

desenvolver a doença, deve-se à interação de fatores genéticos e ambientais 

(FERREIRA et al, 2005; MELO et al, 2005). 

 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que um terço da 

população mundial está infectada com a TB, sendo que entre os dois bilhões de 

infectados, oito milhões desenvolverão a doença. Há anualmente, 

aproximadamente, 1,3 milhões de mortes por tuberculose, e, em associação com a 
AIDS, existem cerca de 456 mil mortes (23% HIV/AIDS morrem pela TB). A 

ocorrência de resistência é de 500.000 casos de MDR (85% dos casos em 27 

países) e XDR em 55 países (HIJJAR; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2001; BRASIL, 2009; 

VILLA et al, 2008). 

 
O Brasil apresenta 80 mil casos novos de tuberculose notificados por ano (~ 

42 casos por 100.000 habitantes), com estimativa de 92.000 casos, e, 

aproximadamente, 5 mil mortes por ano. Em 2009, passou a ocupar o 18º lugar, fora 

dos 22 países de alta carga TB em 2015, e que são responsáveis por 80% dos 

casos estimados de tuberculose (TB) no mundo. A TB é a 9ª causa de internações 

por doenças infecciosas, ocupa o 7º lugar em gastos com internações pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), além de ocupar a 4ª posição como causa de mortalidade por 

doenças infecciosas e 1ª causa de morte em pacientes com AIDS por ano. O Brasil 

é prioritário para a implementação e expansão da estratégia DOTS (Directly 

Observed Therapy Short Course – Tratamento Diretamente Observado de Curta 
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Duração) para o controle da doença (MONROE et al, 2008; VILLA et al, 2008; 

BRASIL, 2009; BRASIL, 2008). 

 
Em vista desse quadro tem-se intensificado os estudos no tratamento e 

prevenção da tuberculose. O Ministério da Saúde padronizou e passou a distribuir 

gratuitamente, a nível nacional, os medicamentos que integram os esquemas 

terapêuticos de maior eficácia. No fim dos anos 70, a quimioterapia da tuberculose 

apresentava-se de curta duração, e incluía rifampicina (RIF), isoniazida (INH) e 

pirazinamida (PZA) e etambutol (ETA) (HIJJAR; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2001). 

 
Atualmente existe um grande interesse no estudo dos tuberculostáticos 

devido à situação da tuberculose em nosso país, de acordo com os dados do 

Ministério da Saúde, pois os índices mostram uma elevação no número de casos da 

doença, além do aparecimento da resistência ao tratamento. Devido ao 

reconhecimento dos benefícios das formulações de doses fixas combinadas pela 

Organização Mundial da Saúde e pela União Internacional Contra a Tuberculose e 

Doenças Pulmonares, este trabalho, veio tomar uma iniciativa de fazer estudos de 

pré-formulação com os fármacos que integram os esquemas terapêuticos de curta 

duração (E1), uma vez que existem problemas com as DFCs (Doses Fixas 

Combinadas), de acordo com a literatura, vinculados à rifampicina. 

 
Até o momento, a causa exata do comprometimento da biodisponibilidade da 

rifampicina não está esclarecida e as razões são apenas hipotéticas, como por 

exemplo, a instabilidade química atribuída à reação direta entre a rifampicina e 

isoniazida, formando a 3(isonicotinoilhidrazinometil) rifampicina, que é auxiliada pela 

ação da umidade e temperatura e em meios de pH baixo, assim como, a produção 

de um ambiente ácido com aumento de umidade pelo cloridrato de etambutol (ETA), 

que acelera a reação entre rifampicina (RIF) e isoniazida (INH). Isto pode explicar as 

fortes mudanças físicas e químicas em DFCs com três e quatro fármacos, 

comparados com DFCs contendo apenas dois fármacos. Além disso, a rifampicina 

(RIF) mostra solubilidade pH dependente, o que afeta a sua absorção no trato 

gastrointestinal. Outro ponto crítico é o fato de ser o único componente insolúvel em 

água das DFCs, enquanto os outros componentes são altamente solúveis. A 

rifampicina (RIF) é considerada como fármaco da classe II no Sistema de 

Classificação Biofarmacêutica (SCB), portanto, a formulação pode ser um fator 
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crítico para a liberação/dissolução do fármaco (PACHAGNULA; AGRAWAL, 2004; 

AGRAWAL; PACHAGNULA, 2004).  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1. TUBERCULOSE - Mycobacterium tuberculosis 

 
 
O gênero Mycobacterium é constituído por bacilos aeróbios de crescimento 

lento, não móveis e não esporulados. Multiplica-se de forma lenta, e a velocidade de 

duplicação depende da oferta de oxigênio, do pH do meio e da concentração de 

nutrientes. A presença desses bacilos em amostras de escarros, aliados aos 

antecedentes de tosse, perda de peso e presença de infiltrado pulmonar na 

radiografia do tórax, continua sendo uma evidência presuntiva de tuberculose ativa. 

A tuberculose é uma doença pulmonar, mas também é uma doença disseminada e 

extrapulmonar, sobretudo em pacientes imunocomprometidos (FAÇANHA, 2007; 

MINNEMAN et al, 2006; KONEMAN, 2001). 

 
O diagnóstico presuntivo da tuberculose pulmonar é feito através de dados da 

história clínica e achados radiológicos. O diagnóstico confirmatório é obtido através 

da baciloscopia e/ou cultura.  A baciloscopia identifica os Bacilos-Álcool-Ácido-

Resistentes – BAAR, que possuem a capacidade de fixar o corante fucsina – 

coloração básica – devido ao alto conteúdo de lipídios, resistindo, assim, à 

descoloração pelo álcool-ácido e a cultura é considerada o exame ¨padrão ouro¨ na 

detecção de Micobacterium tuberculosis em espécimes clínicos (FAÇANHA, 2007; 

FERREIRA et al, 2005; KONEMAN, 2001).  

 
Embora seja uma doença muito comum, ou melhor, a mais comum da 

humanidade, é prevenível e tratável com medicamentos de baixo custo e elevada 

eficácia, mas vem apresentando recrudescência, com repercussões na saúde e na 

mortalidade (PAIXÃO; GONTIJO, 2007). 

 
Diferente do que se imaginou nas décadas de 60 e 70, de que com a conquista 

da potente quimioterapia a doença tenderia a um controle efetivo, a resposta foi à 

exacerbação da tuberculose (MELO et al, 2005). 

 
Esta grave situação mundial da tuberculose está ligada ao controle 

insuficiente, à epidemia da AIDS, aumento da pobreza, má distribuição de renda, a 

uma acelerada urbanização e ao aumento de abandono do tratamento associado à 
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emergência de cepas multirresistentes (à isoniazida e rifampicina, MDR), e com 

resistência extensa (a todos os fármacos de primeira linha, XDR) (HIJJAR, 

OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2001; KRITSKI et al, 2007). 

 
O Brasil apresenta um sistema terapêutico, isto é, um tratamento de primeira 

linha (E-1), uma variação para o tratamento da meningoencefalite tuberculosa, o 

esquema 2  (E-2) e, um tratamento de reserva, para falhas no E-1, chamado 

esquema 3 (E-3). É necessária a utilização de pelo menos dois fármacos diferentes, 

essenciais ao tratamento, em que o microrganismo seja sensível e por um período 

de tempo suficiente para evitar a recidiva (CAMPOS; MELO, 2000; PETRI JÚNIOR, 

2006). 

 
 A rifampicina foi introduzida no esquema terapêutico em 1979, e possibilitou a 

redução do tempo de tratamento para seis meses. Em todo o país foi implantado o 

esquema 1 que apresenta, aliado à grande efetividade, uma baixa toxicidade, ou 

seja, nos primeiros dois meses o tratamento é realizado com RIF + INH + PZA, 

seguido nos quatro meses finais com RIF + INH. Para o esquema E-3 foi 

padronizado {3 meses estreptomicina (S) + Etambutol (ETA)+ Etionamida (Et) e 

pirazinamida PZA)/ 9 meses Etambutol (ETA)+ Etionamida (Et)} (CAMPOS; MELO, 

2000). 

 
 Cada um dos fármacos anti-tuberculose, RIF, INH, PZA e ETA, age de forma 

mais específica nas populações bacilares. Mitchison, 1998, analisou os mecanismos 

pelos quais a resistência aos fármacos pode surgir, como resultado da má adesão 

dos pacientes durante a quimioterapia de curta duração. A RIF apresentaria um 

retardo no início da sua ação bactericida em relação à INH, que começaria a agir 

rapidamente, e, esta diferença levaria a uma semelhante monoterapia, por erro de 

ingestão dos fármacos, selecionando bacilos resistentes,  porque a população 

bacilar com alta atividade metabólica, durante um período inicial, estaria sob ação de 

apenas um fármaco, pois a PZA  teria pouca atividade nesta população bacilar , e, a 

cada reinício do tratamento, ocorreria a repetição desse processo (NATAL, 2003; 

MITCHISON, 1998). 

 
 A Organização Mundial da Saúde e a União Internacional Contra Tuberculose 

e Doenças Pulmonares recomendam o uso de doses fixas combinadas (DFCs) de 
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fármacos antituberculose, para prevenir a monoterapia e conseqüente resistência ao 

tuberculostático (BHUTANI; MARIAPPAN; SINGH, 2004; WHO, 1999). 

 
 O Quadro 1 lista os fármacos dos regimes de primeira e segunda linha no 

tratamento da tuberculose. 

 
Quadro 1. Fármacos dos regimes de primeira e segunda linha utilizados no tratamento da 
tuberculose. 
 
 
Esquema 1 (Primeira Linha) 
 
• Isoniazida (INH) 
• Rifampicina ou rifapentina (RIF) 
• Etambutol (ETA) 
• Pirazinamida (PZA) 
 
 
Esquema 3 (Para falência do esquema 1) 
 
Estreptomicina (S) 
Etambutol (ETA) 
Etionamida (Et) 
Pirazinamida (PZA)   
 
 
 

O termo tuberculose XDR foi primeiramente desenvolvido pelo Centro para 

Controle e Prevenção dos Estados Unidos (CDC), em março de 2005. É definida 

como M. tuberculosis com resistência no mínimo a isoniazida e rifampicina, entre os 

fármacos para tuberculose de primeira linha, e resistência a pelo menos três das 

seis principais classes dos fármacos de segunda linha, como aminoglicosídeos, 

polipeptídeos, fluoroquinolonas, tioamidas, ciclosserina, ácido aminossalicílico 

(JASSAL; BISHAI, 2009). 

 
Segundo Brito et al, 2004, os dados referentes à resistência aos 

medicamentos anti-tuberculose em nosso país são escassos. Um estudo 

multicêntrico do Ministério da Saúde (MS), realizado entre 1995 e 1996, a resistência 

a pelo menos uma droga foi de 10,6%, com uma taxa de resistência primária de 

8,5% e adquirida de 21% (Natal, 2002). No período de 1994 a 1999 foi avaliada a 

ocorrência de tuberculose multidrogaresistente, e, observou-se a existência de 1,1% 

de resistência primária, 8,2% de resistência adquirida e 2,2% de resistência 
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combinada à rifampicina (RIF) e isoniazida (INH), números que ainda são 

considerados baixos (HIJJAR; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2001). 

 
Entre os anos 2000 e 2003, foram notificados 1.214 casos de tuberculose 

multidrogaresistente (Brasil, 2003). Para a incidência de TBMR de 1994 - 2006, 

cadastrados no sistema e distribuídos entre as Unidades Federativas, foram 

notificados 2.616 pacientes com primeiro tratamento para TBMR (casos novos de 

TBMR)(BRASIL, 2007).  

 
A distribuição geográfica da tuberculose pulmonar apresenta estreita relação 

com os baixos índices sócio-econômicos das nações, e, permanece como um sério 

problema de saúde pública de interesse global. Apenas na América Latina, são 

notificados por ano cerca de 250.000 casos, com incidência de 68/100.000 

habitantes, com ocorrência de 20.000 mortes (CANTALICE; BÓIA; SANT`ANNA, 

2007). 

 
No Brasil, cerca de 26,7% dos pacientes são tratados sem confirmação para 

tuberculose pulmonar, com base apenas no quadro clínico-radiológico. O controle 

dos fatores associados à tuberculose pulmonar e o diagnóstico precoce são 

estratégias encontradas para evitar a propagação da doença (FERREIRA et al, 

2005). 

 
O Ministério da Saúde definiu a tuberculose como prioridade entre as Políticas 

Governamentais de Saúde, estabelecendo diretrizes para as ações e fixando metas 

para alcançá-las. Atualmente a tuberculose ainda continua uma doença grave, mas 

é praticamente 100% curável nos casos novos, e, isso se deve ao diagnóstico 

precoce, esquema terapêutico adequado, doses corretas, uso no tempo preconizado 

nos protocolos, resultando  na cura do paciente e evitando novas contaminações. 

 
Este moderno esquema pode ser simplificado pela utilização de uma 

formulação de combinações fixas de fármacos, que tanto a União Internacional 

Contra a Tuberculose e Doença Pulmonar (IUATLD) e a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) reconhecem como benefícios potenciais (KRITSKI et al, 2007; 

CALLERI et al, 2002; ENARSON; RIEDER; ARNADOTTIR; TRÉBUCQ, 2000; WHO, 

1999). 
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2.2. RIFAMPICINA 

 
 

As rifamicinas (rifampicina, rifabutina e rifapentina) constituem um grupo de 

antibióticos bactericidas, macrocíclicos complexos, produzidos por Amycolatopsis 

mediterranei (MINNEMAN et al, 2006; PETRI JÚNIOR, 2006). 

 
A rifampicina é um dos mais eficazes agentes antituberculose. Atua inibindo a 

síntese do RNA bacteriano, RNA-polimerase DNA-dependente das micobactérias, 

que apresenta quatro subunidades, mas é na subunidade β que se liga e bloqueia a 

síntese de RNA em formação, levando à supressão da iniciação da formação da 

cadeia, porém não de seu alongamento (MINNEMAN et al, 2006; PETRI JÚNIOR, 

2006; du TOIT; PILLAY; DANCKWERTS, 2006).  

 
A rifampicina (RIF, 21 - acetato de 5,6,9,17,19,21 - hidroxi - 23 - metoxi - 

2,4,12,16,18,20,22- heptametil - 8 - { N - (4 - metil - 1 - piperazinil) formidoil } - 2,7 - 

(epoxipentadeca {1, 11, 13} trienimino) nafto {2,1, b} - furan - 1,11 - (2H) - diona, tem 

fórmula molecular C43H58N4O12 e peso molecular de 882,95 (FARMACOPÉIA 

BRASILEIRA, 4 ed.). 
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Figura 1. Fórmula estrutural da rifampicina. 

 
Apresenta-se como um pó cristalino vermelho-castanho, muito levemente 

solúvel em água, facilmente solúvel em clorofórmio, solúvel em acetato de etila e em 

metanol. Contém no mínimo 90% de C43H58N4O12, calculado em relação à 

substância seca.  Ponto de fusão em 183-188°C (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 4 

ed.; THE MERCK INDEX, 1996). 
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Segundo Castilho, 2002, é indicada para o tratamento de todas as formas de 

tuberculose, incluindo meningite, quando combinada com outros agentes anti-

tuberculose; tratamento de infecções atípicas causadas pelo Mycobacterium, em 

combinação com outros agentes; Profilaxia de infecção meningocócica (Neisseria 

meningitidis); Profilaxia de infecção por Haemophilus influenzae tipo B; Tratamento 

da hanseníase, em combinação com outros agentes e tratamento de infecções 

graves causadas por Staphylococcus sp., em combinação com outros agentes, 

como β-lactâmico ou vancomicina. 

 
Em geral, a RIF é bem tolerada. Em doses habituais administradas, os 

pacientes apresentam reações adversas, como, exantema, febre, náusea, vômito. 

Raramente foram observados casos de hepatite e morte por insuficiência hepática, 

em pacientes que foram administrados outros agentes hepatotóxicos, além da RIF, 

ou que apresentavam doença hepática preexistente. É raro ocorrer hepatite causada 

pela RIF, ou combinação de RIF e ISO, em pacientes com função hepática normal. 

A incidência de problemas hepáticos graves parece aumentar devido à presença de 

doença hepática, alcoolismo e idade avançada (PETRI JÚNIOR, 2006). 

 
Os efeitos colaterais estão associados a um esquema intermitente (menos de 

2 vezes/semana) e/ou em doses diárias de 1,2g ou mais, onde verifica-se em 20% 

dos pacientes tratados dessa forma o desenvolvimento de uma síndrome 

semelhante à gripe com febre, calafrios e mialgia,  eosinofilia, nefrite intersticial, 

necrose tubular aguda, trombocitopenia, anemia hemolítica e choque (PETRI 

JÚNIOR, 2006). É bem absorvida pelo trato gastrintestinal, mas alimentos interferem 

com a absorção, e por isso a ingestão deve ser com estômago vazio (CASTILHO, 

2002). 

 
A dose de RIF para o tratamento da tuberculose em adultos é de 600 mg/dia 

e as crianças devem receber uma dose de 10 mg/Kg, 1h antes ou 2h após a 

refeição. Após a ingestão de 600mg, produz concentrações plasmáticas máximas 

em 2 – 4h, que atinge cerca de 7µg/mL. Sua meia-vida varia de 1,5 – 5h e aumenta 

na presença de disfunção hepática.  Tem ligação protéica da ordem de 89% (PETRI 

JÚNIOR, 2006, CASTILHO, 2002). 
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Após absorção no trato gastrintestinal, é rapidamente eliminada na bile, 

levando a sua circulação êntero-hepática. A RIF sofre desacetilação e o metabólito 

formado é biologicamente ativo, no entanto, o metabólito é pouco absorvido. A 

reabsorção intestinal é diminuída pela desacetilação e presença de alimento, de 

modo que o metabolismo facilita a eliminação do fármaco (PETRI JÚNIOR, 2006; 

MINNEMAN et al, 2006). 

 
A excreção é biliar e fecal. Até 30% da dose são excretados na urina, 

enquanto ocorre excreção de 60 a 65% nas fezes. Distribui-se amplamente por todo 

o organismo.  Não há acúmulo em pacientes com problemas renais (CASTILHO, 

2002). 

 
 
2.3. ISONIAZIDA 
 
 

A isoniazida (hidrazida do ácido isonicotínico) é considerada o fármaco 

sintético, com atividade bactericida sobre microrganismos extracelulares e 

intracelulares, mais ativo para o tratamento da tuberculose para cepas susceptíveis.  

Inibe a síntese do ácido micólico - que é o principal componente da parede celular 

da micobactéria, além da arabinogalactama e peptidoglicano (MINNEMAN et al, 

2006; PETRI JÚNIOR, 2006; du TOIT; PILLAY; DANCKWERTS, 2006). 

 
É um pró-fármaco, que sofre rápida difusão em todos os líquidos corporais e 

precisa ser ativada no interior das células pela enzima catalase-peroxidase M. 

tuberculosis, codificada pelo gene katG, para se tornar um metabólito ativo. Seu 

mecanismo de ação é complexo, ocorre uma série de espécies reativas ou radicais e 

ácido nicotínico, que atacam alvos múltiplos, incluindo a síntese do ácido micólico, a 

peroxidase lipídica, alteram o DNA e o metabolismo do NAD. A sua resistência está 

associada a mutações nos genes katG, inhA, ahpC, kasA e ndh (du TOIT; PILLAY; 

DANCKWERTS, 2006; MINNEMAN et al, 2006; PETRI JÚNIOR, 2006). 

 
A hidrazida do ácido isonicotínico - isoniazida (INH) - apresenta fórmula 

molecular C6H7N3O e peso molecular de 137,14. É um pó branco cristalino, ou 

cristais brancos incolores, inodoro; sabor ligeiramente picante. É lentamente afetado 

pela exposição à luz e ao ar; é facilmente solúvel em água; pouco solúvel em 
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clorofórmio e em éter. Tem faixa de fusão entre 170 – 173°C (FARMACOPÉIA 

BRASILEIRA, 4 ed.). 
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Figura 2. Fórmula estrutural da isoniazida. 
 
 

Segundo Castilho, 2002, as indicações da isoniazida são: no tratamento de 

todas as formas de tuberculose, incluindo meningite, em combinação com outros 

antituberculosos e na quimioprofilaxia antituberculosa (monoterapia) em 

comunicantes de tuberculosos bacilíferos, especialmente recém-nascidos, crianças 

menores de quatro anos, reatores tuberculínicos fortes (PPD ≥ 10mm), pacientes 

HIV positivos em qualquer idade com PPD de 5mm ou com história de PPD positivo 

e pacientes imunodeprimidos. 

 
Segundo Petri Júnior, 2006, as reações adversas que a isoniazida apresenta, 

são: exantema, febre, icterícia, perda de apetite, náusea, vômito, dor no estômago; 

neurotoxicidade (neurite periférica e atrofia ópticas, convulsões em pacientes com 

distúrbios convulsivos, contrações musculares, tontura, ataxia, parestesias, torpor e 

encefalopatia tóxica, que podem ser fatais. A hipersensibilidade a INH pode resultar 

em febre, várias erupções cutâneas, hepatite, e exantema morbiliformes, 

maculopapulares, purpúricos e urticariformes, além de reações hematológicas 

(agranulocitose, eosinofilia, trombocitopenia, anemia). A manutenção do fármaco 

após o aparecimento dos sintomas de disfunção hepática tende aumentar a 

gravidade da lesão, e por isso, os pacientes que restam em uso de INH devem ser 

monitorados mensalmente para a hepatite (sintomas como: anorexia, mal-estar, 

fadiga, náuseas e icterícias), aumento das enzimas hepáticas.  

 
É rapidamente absorvida quando administrada por via oral ou parenteral. 

Pode sofrer efeito de primeira passagem significativo. A absorção e a 

biodisponibilidade orais são diminuídas com a presença de alimentos. A dose diária 

total é de 5mg/kg, com dose máxima de 300mg. As crianças devem receber 10 a 
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20mg/kg/dia (300mg no máximo). As concentrações plasmáticas máximas de 3 a 

5µg/mL aparecem 1 - 2h após a ingestão oral (PETRI JÚNIOR, 2006; CASTILHO, 

2002). 

 
Sofre rápida difusão em todos os líquidos corporais e células, incluindo o 

líquido cérebro-espinhal, líquido pleural e ascítico, tecidos, órgãos e, é excretada 

(saliva, fezes); atravessa a placenta e encontra-se presente no leite materno em 

concentrações comparáveis às do plasma. Cerca de 75% a 95% de uma dose são 

excretados na urina em 24h, em sua maior parte na forma de metabólitos (PETRI 

JÚNIOR, 2006; CASTILHO, 2002). 

 
Liga-se às proteínas plasmáticas em 10 a 15%. A biotransformação é 

hepática: a isoniazida é acetilada pela N-acetil transferase à N-acetilisoniazida que é 

transformada em ácido nicotínico e monoacetil hidrazina. Os acetiladores lentos se 

caracterizam por falta relativa de N-acetiltransferase. Este metabólito associa-se a 

hepatotoxicidade quando hidroxilado pelas enzimas do sistema citocromo P450. A 

meia vida varia bastante e depende do processo de acetilação. Em adultos, a meia 

vida em acetiladores rápidos é de 0,5 a 1,6 horas e nos lentos, de 2 a 5 horas.  A 

eliminação é renal e pequenas quantidades são eliminadas pelas fezes (CASTILHO, 

2002). 

 
 
2.4. PIRAZINAMIDA 
 
 

A pirazinamida é um análogo pirazínico sintético da nicotinamida. Acredita-se 

que esse fármaco entre no M. tuberculosis por difusão passiva, e seja convertido 

para o ativo ácido pirazínico (codificado por pncA) por 

nicotinamidase/pirazinamidase em organismos sensíveis e pode também funcionar 

como um antimetabólito da nicotinamida e interfere com a síntese de NAD, inibindo 

a síntese dos precursores ácidos graxos de cadeia curta (du TOIT; PILLAY; 

DANCKWERTS, 2006, PETRI JÚNIOR, 2006). 

 
Atua ativamente contra M. tuberculosis e M. africanum.  O alvo do ácido 

pirazinóico pode incluir a ácido-graxo-sintase I dos ácidos graxos da micobactéria e 

o rompimento das membranas micobacterianas por ácidos. A resistência ao fármaco 
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está associada a mutações no gene da nicotinamidase/pirazinamidase (MINNEMAN 

et al, 2006; PETRI JÚNIOR, 2006). 

 
A pirazinamida (PZA), pirazinacarboxamida, com fórmula molecular C5H5N3O 

e peso molecular de 123,11. Apresenta-se como um pó cristalino, branco ou 

praticamente branco, inodoro ou praticamente inodoro. Apresenta-se ligeiramente 

solúvel em água, pouco solúvel em etanol, éter etílico e clorofórmio. Sua faixa de 

fusão é 188 – 191°C (FARMACOPÉIA BRASILEIRA 4 ed.). 

 
Exibe atividade bactericida in vitro quando na presença de pH levemente 

ácido. O fármaco é bem absorvido pelo trato gastrintestinal e distribui-se 

amplamente pelo organismo, incluindo fígado, pulmões, rins e bile, tendo excelente 

penetração no fluido cérebro-espinhal. Uma administração oral de 500mg leva a 

concentrações plasmáticas de 9 a 12µg/mL em 2h e 7µg/mL em 8h. Sua meia-vida 

plasmática é de 9 - 10h em pacientes com função renal normal. Apresenta 

distribuição ampla, incluindo SNC, pulmões e fígado. É excretado por filtração 

glomerular renal (MINNEMAN et al, 2006; PETRI JÚNIOR, 2006; CASTILHO, 2002). 
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Figura 3. Fórmula estrutural da pirazinamida. 

 
 

Liga-se às proteínas séricas em 50%. No fígado, é hidrolisada por uma 

desamidase microssomal a ácido pirazinóico, que é o metabólito ativo, e, em 

seguida, é hidroxilada a ácido 5-hidroxipirazinóico. A pirazinamida é indicada para o 

tratamento da tuberculose em combinação com outros agentes antituberculosos 

(CASTILHO, 2002). 

 
Entre as reações adversas encontram-se a hepatotoxicidade: aumento das 

enzimas hepáticas, lesão hepática, com icterícia e morte por necrose hepática; 

hiperuricemia, gota; artralgias, anorexia, náuseas, vômitos, disúria, mal-estar e febre 

(PETRI JÚNIOR, 2006; CASTILHO, 2002). A hepatotoxicidade in vitro da PZA é 
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aumentada pelo pré-tratamento com INH ou do seu metabolito tóxico HYD 

(TOSTMANN et al, 2008). 

 
 
2.5. ETAMBUTOL 
 
 
 O cloridrato de 2,2`-(1,2-etanodiildiimino)bis-1-butanol) - etambutol (ETA) -  

apresenta fórmula molecular C10H24N2O2 e peso molecular de 204,31. É um pó 

branco cristalino, inodoro; sabor amargo, higroscópico, e estável frente à luz e ao 

calor.  É solúvel em água na proporção 1:1, solúvel em etanol na proporção 1:4 e em 

metanol na proporção 1:9; levemente solúvel em clorofórmio, na proporção 1:850 e 

praticamente insolúvel em éter. Apresenta faixa de fusão entre 199 –204°C 

(FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 4 ed.). 
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Figura 4. Fórmula estrutural do etambutol. 

 

 
Quase todas as cepas de M. tuberculosis mostram-se sensíveis ao ETA. As 

micobactérias captam o fármaco rapidamente quando adiciona-o a culturas que se 

encontram na fase exponencial de crescimento, mas a inibição do crescimento das 

bactérias só ocorre após 24 horas. O etambutol elimina o crescimento da maioria 

dos bacilos resistentes à INH e S. A resistência a esse fármaco in vitro desenvolve-

se muito lentamente, e, in vivo, a resistência decorre através de mutações de 

aminoácidos isolados no gene embA, quando o fármaco é administrado 

isoladamente. O etambutol não tem efeito em outras bactérias. É utilizado com 

sucesso na terapia de várias formas de tuberculose, quando administrado 

juntamente com a INH (PETRI JÚNIOR, 2006; RANG et al, 2007). 
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O mecanismo de ação do etambutol ainda não é bem esclarecido. Acredita-se 

que o fármaco interfere na síntese de polissacarídeos e a transferência de ácidos 

micólicos para a parede celular. 

 
Aproximadamente, 75 - 80% de uma dose oral são bem absorvidos pelo trato 

gastrintestinal, chegando a concentrações máximas plasmáticas, nos seres 

humanos, 2 - 4h, após sua administração oral. Apresenta meia-vida de 3 - 4h, e, em 

24h, 75% da dose oral são excretados de maneira inalterada na urina. O fármaco é 

excretado por secreção biliar e filtração glomerular. Na figura 5 está o sítio de ação 

dos tuberculostáticos. 

 
Figura 5. Sítio de ação dos fármacos anti-tuberculose (Adaptada de du TOIT; PILLAY; 

DANCKWERTS, 2006). 
(1) Ácidos micólicos 

(2) Arabinogalactana 

(3) Precursores de ácidos graxos de cadeia curta 

(4) RNA polimerase (sub-unidade β) 
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2.6. ESTUDO DE PRÉ-FORMULAÇÃO E COMPATIBILIDADE FÁRMACO-

EXCIPIENTE 
 

O estudo de pré-formulação pode ser definido como uma investigação das 

propriedades físico-químicas de uma substância ativa, estando sozinha ou 

combinada com outros excipientes. É exatamente a compreensão dessas 

propriedades que leva à concepção da formulação e a natureza da futura forma 

farmacêutica (FIESE; HAGEN, 2001). 

 
O desenvolvimento e a formulação apropriada para uma forma farmacêutica 

requer a consideração das características físicas, químicas, físico-químicas e 

biológicas do fármaco e das matérias-primas usadas na elaboração do produto, 

assim como a anatomia fisiológica do local de administração e absorção; finalmente, 

a elaboração da forma farmacêutica. Quando os fármacos estão disponibilizados em 

combinação com um ou mais excipientes, denominamos de forma farmacêutica 

(ANSEL; POPOVICH; ALLEN JR, 2000; FIESE; HAGEN, 2001; AULTON, 2005). 

 
Os estudos de pré-formulação demonstram a influência da escolha dos 

excipientes sobre a estabilidade, biodisponibilidade e tecnologia de obtenção. É de 

grande importância a seleção de excipientes compatíveis para o cumprimento dos 

objetivos propostos de uma forma farmacêutica, porque estes componentes podem 

diminuir ou aumentar a biodisponibilidade de fármacos, o que compromete a eficácia 

clínica ou promove reações indesejáveis, assim como problemas de toxicidade 

inerentes a alguns excipientes (NUNES, 2000; ANSEL; POPOVICH; ALLEN JR, 

2000; FIESE; HAGEN, 2001; AULTON, 2005). 

 
A escolha dos excipientes depende de vários fatores, a saber: o fármaco 

utilizado, o processo envolvido, o formulador, e o custo do excipiente. Nos 

excipientes usados em uma formulação farmacêutica, deve-se estudar as 

propriedades físico-químicas e físico-mecânicas e a sua influência na performance 

da formulação final, verificando-se, assim, a influência da solubilidade, distribuição 

granulométrica, cristalinidade e polimorfismo, higroscopia, densidade aparente e de 

compactação, nas propriedades mecânicas e biodisponibilidade do produto 
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fabricado, e, este processo é chamado de estudo de funcionalidade de excipiente 

(CHAN; HENG, 2005; VIÇOSA, 2003; ARMSTRONG, 1997).  

 
Um excipiente muito comum usado como material de enchimento é a lactose, 

embora outros açúcares, a celulose microcristalina, amido também sejam utilizados. 

A celulose microcristalina também é desintegrante em comprimidos. O mais 

comumente lubrificante utilizado é o estearato de magnésio. Os excipientes, que são 

pobremente solúveis em água, podem retardar a liberação do fármaco nos meios de 

dissolução (CHAN; HENG, 2005). 

 
A celulose é muito usada na indústria alimentícia, cosmética e farmacêutica. É 

um polímero da celulose, parcialmente despolimerizada, obtida da α-celulose. Na 

indústria farmacêutica é usada, inicialmente, como um diluente e seus derivados 

para revestimento em formulações cápsulas e comprimidos orais. Também 

apresenta algumas propriedades de lubrificante e desintegrante, que a tornam útil 

para comprimir. Apresenta-se como um pó branco ou quase branco, fino ou 

granuloso, ou, pó cristalino composto por partículas porosas, inodoro e insípido. Tem 

tamanho médio de partículas de 20 – 200 µm, ponto de fusão 260 – 270 °C, 

densidade compactação de 0.478 g/cm3/ 0. 45 g/cm3 Avicel® PH 101/ 0.35 g/cm3 

Emcocel® 90M (ROWE; SHESKEY; WELLER, 2003; COUTO; ORTEGA; 

PETROVICK, 2000). 

 
A lactose é utilizada em preparações sólidas como diluentes para cápsulas e 

comprimidos, sua concentração pode ir de 65-85%, podendo ser usada em 

combinação com outros excipientes como a celulose microcristalina e amido. 

Apresenta-se como um pó branco ou quase branco, ou como partículas cristalinas 

branco-cremosas, inodoras e adocicadas e adsorve odores. Pode ocorrer em três 

formas polimórficas: alfa monohidratada (alfa-lactose), alfa-anidra e beta-anidra 

(beta-lactose). É hidrolisada enzimaticamente em suas unidades osídicas por 

lactases presentes no intestino humano, fazendo-a ser digerível e assimilável onde 

não existe deficiência enzimática. Seu ponto de fusão é 201 - 202 °C para a alfa-

lactose monohidratada, 223 °C alfa-lactose anidra e 252,2 °C beta-lactose anidra 

(ROWE; SHESKEY; WELLER, 2003). 
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O estearato de magnésio é usado em formulações farmacêuticas, alimentícias 

e cosméticas. É uma mistura sólida de ácidos orgânicos, que consiste 

principalmente de ácido palmítico e esteárico. Apresenta-se como pó fino e branco 

de baixa densidade com odor e sabor característicos. Possui baixa fluidez. 

Apresenta ponto de fusão 117 – 150 °C para amostras comerciais. É incompatível 

com ácidos fortes, soluções alcalinas e sais de ferro (ROWE; SHESKEY; WELLER, 

2003). 

 
O talco é usado em formas farmacêuticas sólidas como um lubrificante. No 

entanto, é amplamente usado como um retardador da dissolução no 

desenvolvimento de produtos de liberação controlada (ROWE; SHESKEY; WELLER, 

2003). 

 
A caracterização de fármacos e excipientes é uma etapa importante na fase 

de pré-formulação, pois cria um corpo de informações que é muito útil no 

desenvolvimento de produtos, e, embora os testes envolvam tempo e custo 

adicionais, podem fornecer uma excelente base de dados para a avaliação dos 

fornecedores, a fim de se obter materiais de qualidade consistente (CHAN; HENG, 

2005). 

 
O tamanho da partícula apresenta influência nas características de 

escoamento de um material, homogeneidade de uma formulação e processos que 

ocorrem na superfície das partículas, como a dissolução (FIESE; HAGEN, 2001). 

 
O tamanho das partículas e sua distribuição determinam a grandeza das 

forças gravitacional e de inércia, que podem causar o movimento entre as partículas 

em relação às forças de superfície, que resistem ao movimento. A forma da partícula 

proporciona um índice numérico, que está relacionado com o grau de mistura, 

velocidade de escoamento, ângulo de repouso, etc. (RIPPIE, 2001). 

 
Partículas secas grandes, maiores que 250µm, apresentam uma tendência de 

fluir melhor do que as partículas menores, devido a sua maior massa. Partículas 

menores que 150µm criam problemas de misturas, oxidação e/ou absorção/ 

adsorção (VENDRUSCOLO, 2005). 
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Partículas que apresentam tamanhos reduzidos proporcionam comprimidos 

com resistência superior. Este comportamento deve-se a grande área de contato 

exposta entre as partículas. O efeito torna-se mais evidente em materiais frágeis, 

onde a fragmentação reduz a influência inicial do tamanho da partícula. As partículas 

muito finas são mais susceptíveis a adsorção e/ou aprisionamento de ar, o que pode 

favorecer o descabeçamento do comprimido ou ocorrer o fenômeno de clivagem 

(SOARES; PETROVICK, 1999). 

 
Alguns estudos são considerados essenciais nesse processo, são eles 

(ANSEL, POPOVICH; ALLEN, 2000; FIESE, HAGEN; 2001; AULTON, 2005): 

 
 

a. Tamanho da partícula, forma, distribuição granulométrica e área de superfície; 

b. Propriedade de escoamento dos pós; 

c. Polimorfismo, ponto de Fusão e Solubilidade; 

d. Coeficiente de partição, Constante de Dissociação; 

e. Permeabilidade de membrana; 

f. Compatibilidade fármaco-excipiente; 

g. Dissolução; 

h. Estabilidade do fármaco e de suas misturas com excipientes. 

 
 

 
2.6.1. Tamanho de partícula 

 
 

A ciência que estuda sólidos de tamanhos reduzidos é definida como a física 

das partículas. As características estudadas das partículas são: tamanho e 

distribuição granulométrica, forma, ângulo de repouso, porosidade, volume real, 

volume bruto, densidade bruta e volume específico (ANSEL; POPOVICH; ALLEN 

JR, 2000; FIESE; HAGEN, 2001; AULTON, 2005). 

 
Para a determinação e controle da distribuição das partículas pode-se utilizar 

a análise por tamises, microscopia óptica e eletrônica, contador Counter, por 

dispersão de luz laser, por sedimentação (ANSEL; POPOVICH; ALLEN JR, 2000; 

FIESE; HAGEN, 2001; AULTON, 2005). 
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A microscopia óptica é uma técnica muito antiga capaz de medir 

precisamente pós finos, e, ainda se apresenta como o método mais direto, de 

análise granulométrica. Além do tamanho da partícula observa-se, também, a sua 

forma. Mas, para um analisador de partículas, um mínimo de 625 partículas deve ser 

medido para o cálculo razoável estatístico do tamanho (CHAN; HENG, 2005). 

 
O diâmetro estatístico tem especial aplicação nas análises do tamanho de 

partículas em microscópio. Segundo Feret, o diâmetro estatístico se define como a 

distância existente entre as duas tangentes traçadas para a superfície de projeção 

da partícula sendo ambas tangentes perpendiculares à direção de medição (ANSEL; 

POPOVICH; ALLEN JR, 2000; AULTON, 2005, VOIGT et al, 1982). 
 

Dependendo dos diferentes princípios físicos, ou físico-químicos, em que se 

baseiam os métodos de medição utilizados, uma mesma amostra que é submetida a 

vários procedimentos, não dará nunca resultados exatamente iguais no que diz 

respeito à análise de tamanho. Para a caracterização do tamanho de um fármaco 

pode-se recorrer à determinação do valor médio ou uma curva de distribuição de 

valores (VOIGT et al., 1982). 

 
Uma má distribuição do tamanho das partículas das substâncias acarretará 

problemas no fluxo, que podem levar a má uniformidade da mistura, pois assume 

um papel crítico para o sucesso global do processo de compressão, e, juntamente 

com a velocidade e magnitude da força aplicada, influenciarão a qualidade da forma 

farmacêutica sólida (variação de peso médio, dureza, etc.), principalmente, no caso 

de fármacos com dose elevada (PATEL; KAUSHAL; BANSAL, 2007; 

KACHRIMANIS; KARAMYAN; MALAMATARIS, 2003). 

 
 
2.6.2. Propriedade de escoamento dos pós 

 
 

A fluidez dos pós é dependente das propriedades de partículas sólidas, como 

por exemplo, o tamanho e a morfologia, assim como sua distribuição granulométrica 

e densidades, carga eletrostática, e umidade adsorvida à sua superfície que pode 

surgir durante o processamento ou na formulação (VENDRUSCOLO, 2005; 

MARSHALL, 2001), do operador (equipamentos e manutenção, como a largura do 
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funil, diâmetro do orifício, do tempo de armazenamento em repouso e vibração antes 

ou durante o fluxo) (KACHRIMANIS; KARAMYAN; MALAMATARIS, 2003). A 

compressão, conseqüentemente, será afetada, uma vez que uma diferença do 

tamanho entre as partículas seja significativa, levará a um fluxo deficiente, não 

alimentando de modo correto a matriz (TAN; NEWTON, 1990; MARSHALL, 2001; 

GUERIN et al, 1999).  

 
O ângulo de repouso é uma técnica simples e indireta, utilizada para a 

medição da resistência que as partículas opõem ao movimento, e, estimar as 

propriedades de fluxo de um pó, ou seja, capaz de quantificar a fluidez de um pó em 

função da sua relação com a coesão entre as partículas. O pó que fluir bem dá 

pequenos ângulos de repouso. Os pós com ângulos de repouso baixos, próximos de 

25°, apresentam propriedades de fluxo muito boas, e os que têm ângulos de 

repouso altos, maiores que 50°, têm fluxo difícil (MARSHALL, 2001; ANSEL; 

POPOVICH; ALLEN JR, 2000; AULTON, 2005; CHAN; HENG, 2005). 

 
Geralmente, é considerado que o ângulo de repouso, taxa de fluxo e 

características de compactação refletem a força adesiva qualitativa entre as 

partículas (SHIMADA; YONEZAWA; SUNADA, 2003). Um teste simples para avaliar 

a fluidez de um pó é feito através da comparação entre a densidade aparente (Dap) e 

a densidade compactada (Dc), pois mudanças na densidade aparente podem dar 

informações sobre o fluxo do pó. Uma pequena alteração na densidade aparente, 

antes e depois do empacotamento indica boa propriedade de fluxo. Uma expressão 

alternativa utilizada para predizer o fluxo de pó é o índice de compressibilidade ou 

índice Carr (IC), que é a razão entre as densidades aparente e compactada, 

expresso como uma percentagem (AULTON, 2005; CHAN; HENG, 2005). 

 

As diferenças entre as densidades mostram que as características de fluidez 

de um pó são fortemente dependentes do seu estado de consolidação, pois um pó 

pode ser mais ou menos expandido ou contraído quando estressado, levando a uma 

variedade de forças entre partículas. O teste de compactação é uma maneira rápida 

de avaliar as propriedades de fluxo de pó, medindo o comportamento das partículas 

sobre campo gravitacional. Os resultados são apenas indicativos para pós densos, 
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mesmo se uma relação estritamente empírica, existe entre o grau de compactação e 

as propriedades de fluxo (GUERIN et al, 1999). 

 
A propósito do fenômeno de empacotamento de pós, é preciso observar se as 

partículas não forem uniformes, as menores escorregam para os espaços vazios, e 

diminuem as áreas de vácuo. O empacotamento e a capacidade de fluxo são 

importantes porque influenciam vários processos envolvidos no desenvolvimento da 

formulação, tais como, fluxo dos pós, mistura, eficácia das máquinas de enchimento 

durante os processos de compressão ou encapsulamento (ANSEL; POPOVICH; 

ALLEN JR, 2000; AULTON, 2005; KARCHRIMANIS; KARAMYAN; MALAMATARIS, 

2003). 

 
Similarmente podemos calcular também o Fator de Hausner (FH), onde 

valores menores que 1,25 (= 20% Carr) indicam boa fluidez, enquanto os maiores 

que 1,25 indicam mau fluxo (= 33% Carr). As substâncias que apresentam valores 

do Fator de Hausner (FH) entre 1,25 e 1,5 podem-se adicionar deslizantes 

(AULTON, 2005). 

 
A avaliação da fluidez de pós pode ser feita pelo tempo de escoamento, 

seguida da medida do ângulo de repouso. O tempo de escoamento é destinado a 

determinar, em condições definidas, o tempo de passagem de um pó ou granulado 

em um funil normatizado, onde tempos inferiores à 10 segundos é considerado 

como satisfatório (ANSEL; POPOVICH; ALLEN JR, 2000; AULTON, 2005). 

 
 
2.6.3. Polimorfismo 
 
 

Os materiais podem existir como substâncias amorfas, sem estruturas 

definidas, ou cristalinas, com forma e estrutura definidas. O Polimorfismo é um dos 

fatores que afeta diretamente a estabilidade do fármaco. É definido como sendo a 

capacidade de uma substância cristalizar-se em mais de uma forma distinta e está 

associado a diferentes modalidades de empacotamento do cristal. Este fenômeno é 

muito comum na indústria farmacêutica (RUSTICHELLI et al, 2000; FIESE; HAGEN, 

2001; CHAN; HENG, 2005). 
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Os polimorfos são produzidos no processo de síntese, isolamento ou 

purificação. Os tipos de cristais formados dependem das condições, tais como 

temperatura e tipo de solvente, em que a cristalização é induzida (RUSTICHELLI et 

al, 2000; FIESE; HAGEN, 2001; CHAN; HENG, 2005). 

 
As propriedades físico-químicas desde a capacidade de escoamento até a 

estabilidade química podem ser afetadas pela forma do cristal e a estrutura interna 

do fármaco (FIESE; HAGEN, 2001). As formas polimórficas apresentam diferentes 

propriedades físico-químicas, como, ponto de fusão e solubilidade, e, mostram as 

mesmas propriedades no estado líquido ou gasoso, porém comportam-se diferentes 

no estado sólido (FLORENCE, ATTWOOD, 2006). 

 
A substância amorfa é mais solúvel que o homólogo cristalino. A classificação 

dos polimorfos é: enantiotrópico e monotrópico. Entendendo-se por enantiotrópico, 

aquele que sofre transformação, devido a alterações de temperatura e pressão, 

enquanto que o monotrópico é uma forma polimórfica instável a qualquer 

temperatura e pressão. Entre as formas cristalinas, o polimorfo metaestável é 

geralmente mais solúvel que o polimorfo estável (CHAN; HENG, 2005; BORBA, 

2005). 

 
 
2.6.4. Estabilidade do fármaco e de suas misturas com excipientes 

 
 

A primeira determinação da estabilidade de um novo fármaco é realizada 

através dos estudos de estabilidade em pré-formulação. É constituído por 

experiências com o novo fármaco em solução e no estado sólido, em condições de 

manuseio, formulação, armazenamento e administração (FIESE; HAGEN, 2001). 

 
O teste de estabilidade tem o objetivo de avaliar o fármaco ou medicamento 

sob os aspectos de influência dos fatores ambientais, como temperatura, umidade e 

luz, relacionados ao próprio produto, como tipo e propriedades dos materiais para 

embalagem primária, descrito na RDC n. 1(BRASIL, 2005). 
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O estudo de estabilidade acelerada é destinado para acelerar a velocidade de 

degradação química e/ou mudanças físicas de um produto farmacêutico, utilizando-

se para tal fim, condições forçadas de armazenamento (BRASIL, 2005).  

 
 

2.6.5. Análise térmica 
 
 

Uma forma de determinar a estabilidade de um fármaco e sua compatibilidade 

com os componentes da formulação é através do uso de técnicas de análise 

térmica. Sendo possível, também, em estudos de pré-formulação obter informações 

sobre as incompatibilidades físicas ou químicas e entre o fármaco e os excipientes, 

e, qualificar fornecedores (ARAUJO et al, 2003; ALENCAR et al, 2006; MEDEIROS, 

2006). 

 
O termo análise térmica "é definida como um grupo de técnicas nas quais 

uma propriedade física de uma substância e/ ou seus produtos de reação é medida 

como uma função da temperatura, enquanto a substância é submetida a um 

programa de temperatura controlada e sob uma atmosfera específica" (GIOLITO; 

IONASHIRO, 1988; ARAÚJO et al, 2003). As incompatibilidades podem ocorrer 

entre fármacos, fármacos e excipientes, entre os próprios excipientes, bem como 

entre o medicamento e a embalagem primária, por isso é imprescindível assegurar 

que os ingredientes utilizados sejam compatíveis com outro. Elas podem ser 

manifestadas através de interação ácido-base, uma formação complexa, resultando 

em menor potência e/ ou estabilidade e, eventualmente, pobre eficácia terapêutica 

do medicamento (CHAN; HENG, 2005). 

 
As técnicas mais utilizadas para averiguar incompatibilidade e pré-dizer a 

estabilidade entre fármacos e fármacos-excipientes são análise térmica diferencial 

(DTA), calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria/ 

termogravimetria derivada (TG/ DTG) (ARAÚJO et al, 2003). A calorimetria 

Exploratória Diferencial (Differential Scanning Calorimetry - DSC) é uma técnica de 

análise térmica que tem sido utilizada por várias décadas, e, aplicável para uma 

variedade de materiais como polímeros, produtos farmacêuticos, alimentos e 

substâncias inorgânicas. Fornece informação qualitativa e quantitativa como uma 

função do tempo e da temperatura relativa a transições de materiais que envolvem 
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processos endotérmicos e exotérmicos, ou mudanças na capacidade de calor 

(VERDONCK; SCHAAP; THOMAS, 1999). 

 
A DSC é amplamente aplicada em estudos de polimorfismo de fármacos, mas 

não fornece provas suficientes da existência de polimorfismo, sendo essencial, que 

sejam aplicadas outras técnicas (RUSTICHELLI et al, 2000). Para avaliar a 

existência de polimorfismo, o fármaco é submetido a um esquema de 

aquecimento/fusão seguido de resfriamento/cristalização controlados. Se há uma 

sensível mudança no ponto de fusão ou ocorre mais de um pico de fusão, então, há 

indicação de polimorfismo (BOTTOM, 1999). Muitas vezes a linha de base não é 

reta, devido a, por exemplo, evaporação da umidade da amostra, as variações em 

contato térmico entre a amostra e o cadinho de DSC durante a varredura e as 

características da linha de base completa da célula DSC específica (VERDONCK; 

SCHAAP; THOMAS, 1999). 

 
A termogravimetria é uma técnica termoanalítica que acompanha a variação 

da massa da amostra analisada, em função da temperatura, ou em função do 

tempo, com a temperatura constante (isotérmica). Na termogravimetria dinâmica 

submete-se uma amostra, a uma variação constante de temperatura, que é 

controlada pelo programador, em um forno, enquanto uma termobalança monitora 

sua massa (CAVALHEIRO et al, 1995). Através da TG pode-se determinar o 

processo de decomposição da amostra. A TG é realizada em atmosfera definida, 

podendo ser em ambiente oxidativo ou em condições inertes (N2) (FIESE; HAGEN, 

2001; SCHWARZ; BUHR, 1998). NA DTG, ou seja, a derivada primeira da curva TG, 

a variação da massa em relação ao tempo, dm/dt, é medida em função do tempo ou 

temperatura (MENDHAM et al, 2002). 

 
A DTA é uma técnica onde a diferença na temperatura entre uma substância 

e um material de referência é medida em função da temperatura, enquanto, a 

substância e o material de referência ficam sujeitos a um gradiente de temperatura 

controlada (SKOOG, 2002; MENDHAM et al, 2002). 

 
Tanto a DTA e principalmente a DSC são usadas na investigação da pureza 

de produtos, identificação de polimorfismos, identificação de isômeros ópticos e 

formação de eutéticos (MENDHAM et al, 2002). 
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As propriedades de estado sólido de padrão da forma I, forma II, amostras 

amorfas e comercial de RIF foram caracterizadas utilizando calorimetria exploratória 

diferencial (DSC) e análise termogravimétrica (TG) (AGRAWAL et al, 2004). 

 
O comportamento térmico de isoniazida e rifampicina e das misturas binárias 

de rifampicina polimorfos I e II e isoniazida foram estudados através de DSC 

(FREIRE et al, 2009).  

 
Haywood et al, 2005, analisaram por DSC a ocorrência de interações entre o 

fármaco-INH e os excipientes lactose e celulose microcristalina, e, verificaram que a 

INH é instável na presença de açúcares, demonstrando a incompatibilidade do 

fármaco com a lactose, e que a celulose mostrou ser um excipiente compatível. 

 
Um procedimento de DSC foi desenvolvido para a quantificação do isômero 

R, S de etambutol em amostras a granel e de medicamentos comercializados em 

formulações anti-tuberculose, envolvendo a determinação da entalpia associada 

com transições polimórficas de ETA (PRASSAD et al, 2007).  

 
Wesolowski e Konarski, 1995, estudaram a decomposição térmica por TG e 

DTA de tuberculostáticos, incluindo etambutol, isoniazida, etionamida e 

pirazinamida. Foi verificado que a decomposição das substâncias ocorreu em três 

etapas.  

 
Alves, 2007, fez um estudo termoanalítico com RIF, INH e alguns excipientes 

utilizando calorimetria exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TG) e 

termogravimetria derivada (DTG), para verificar interações entre os fármacos, e 

também, entre RIF e excipientes. Observou-se que ocorreram interações entre as 

substâncias ativas e entre a RIF e a lactose. 

 
Rastogi et al, 2007, avaliaram o estado físico do fármaco em microesferas de 

alginato contendo INH para liberação sustentada por calorimetria exploratória 

diferencial (DSC), demonstrando que o fármaco foi estável até 175ºC. 
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2.7. Formulações Doses Fixas Combinadas (DFCs) 
 
 
 Produtos combinados também conhecidos como Formulações Doses Fixas 

Combinadas (DFCs) são combinações de dois ou mais fármacos ativo em uma 

forma única de dosagem. Só são aceitáveis quando a dosagem de cada ingrediente 

atende ao requisito de um grupo populacional definido e quando a combinação 

apresenta uma vantagem comprovada no efeito terapêutico sobre os compostos 

isoladamente administrados, assim como a segurança ou o cumprimento de adesão 

ao tratamento da tuberculose pelo paciente e reduzir as chances de desenvolver 

resistência às drogas (AGRAWAL; PANCHAGNULA, 2004, GAUTAM; LEKHA, 

2007). 

 
Atualmente, questiona-se a utilidade desses produtos devido aos problemas 

de qualidade, porque ao longo dos anos, dois grandes problemas foram 

identificados, como: a queda na biodisponibilidade de Rifampicina, quando 

combinado com outras fármacos tuberculostáticos, e a instabilidade das 

formulações, relacionada as alterações na dosagem do fármaco, aumento dos níveis 

de produto de degradação, alteração no perfil de dissolução e o ganho de umidade 

(SINGH; BHUTANI; MARIAPPAN, 2006). 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GERAL 
 
 

Realizar estudo de pré-formulação com os fármacos que integram o 

esquema 1 (E1) para o tratamento da tuberculose: rifampicina, isoniazida, 

pirazinamida e etambutol, visando o desenvolvimento de um produto de dose fixa 

combinada. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar análises de DSC, TG/DTG e DTA para averiguar e predizer 

possíveis interações físico-químicas entre os componentes das 

preparações, e, ajudar na seleção de adjuvantes quimicamente 

compatíveis. 

 
 Realizar ensaios para avaliar as propriedades físicas e físico-químicas, 

reológicas e tecnológicas (determinação do ângulo de repouso, velocidade 

de escoamento, determinação das densidades aparente e de 

compactação, determinação do Fator de Hausner e do índice de 

compressibilidade) dos fármacos e excipientes e suas preparações.  



 49

 

 
 

mEtodologia  
 
 

 



 50

4- MATERIAL E METODOLOGIA  
 
 

4.1. MATÉRIAS-PRIMAS 

 

 Rifampicina (RIF) – Lote RB0506168 (Novartis India) 

 Isoniazida (INH) - Lote M080101 (Second Pharma) 

 Pirazinamida (PZA) – Lote M080710 (Davilson) 

 Etambutol (ETA) - Lote 062501396 (Hildose) 

 Celulose MC pH 101 ® -  Lote M080203 (Blanver Farmoquímica) 

 Lactose Supertab® - Lote I0010120 (Blanver) 

 Estearato de magnésio – Lote M080402 (Imbra Indústria Química Ltda) 

 Talco – Lote M061204 (Magnesita SA) 

 

Todos os fármacos e excipientes foram doados pelo Núcleo de Pesquisa em 

Alimentos e Medicamentos , NUPLAM, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN. 

 
 
4.2. EQUIPAMENTOS 
 
 

 DSC – Shimadzu DSC-60A 

 DTG – Schimadzu DTG-60H 

 Balança analítica – OHAUS ADVENTURER 

 Volúmetro – VARIAN (TAP DENSITY) 

 Microscópio óptico binocular - LEITZ BIOMED 

 
 

4.3. ANÁLISE DE TAMANHO DAS PARTÍCULAS 
 
 
A análise do tamanho das partículas foi determinada por microscopia óptica, 

utilizando um microscópio óptico binocular da LEITZ BIOMED, que apresenta uma 

ocular calibrada com a escala graduada de 1 cm com 100 divisões. Para elaborar 

um histograma, deve-se contar algumas centenas de partículas, calcular o valor 

médio e agrupar os resultados em intervalos de classes (FIESE; HAGEN, 2001; 
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CHAN; HENG,  2005). A técnica empregada foi a de Feret (ANSEL; POPOVICH; 

ALLEN JR, 2000; AULTON, 2005), onde foram medidas 500 partículas. A 

distribuição do tamanho médio das partículas foi determinada pela análise estatística 

de distribuição de freqüência.  

 

A determinação do tamanho médio das partículas foi feita através da equação 

matemática:  

 
 
 
 
 
Onde:  

DM= diâmetro médio; 

n = freqüência absoluta; 

d = diâmetro médio das classes. 

 
 
 

4.4. PROPRIEDADES REOLÓGICAS E TECNOLÓGICAS 

 
4.4.1. Preparo das amostras 
 
 

A proporção da preparação quaternária (2: 1: 5,3: 3,7) para as substâncias 

ativas, RIF, INH, PZA e ETA, utilizadas neste estudo, diz respeito às concentrações 

dos fármacos presentes em doses fixas combinadas (DFCs), estabelecidas pela 

OMS, que correspondem a 150mg de RIF, 75mg de INH, 400mg de PZA e 275mg 

de ETA, para preparações sólidas orais. A esta proporção foram adicionados 2,7 

partes de celulose microcristalina MC 101®, o que corresponde a 200mg, perfazendo 

um peso total de 1100mg. 

 
Na Tabela 1 estão descritas as amostras submetidas à avaliação das 

propriedades reológicas e tecnológicas. Foi realizada Análise de Variância 

paramétrica (ANOVA), considerando-se as propriedades supracitadas. Nos casos 

em que houve significância estatística na ANOVA procedeu-se o teste de 

comparações múltiplas de Tukey, se a variância entre os grupos for constante, ou, o 

teste de comparações múltiplas de Dunnett, se a variância não for constante. O nível 

  
Equação 1 DM = Σ n.d 

   500 
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de significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%, ou seja, p-valor<0,05 

considerou-se a diferença estatisticamente significante. As análises estatísticas 

foram realizadas através do software SPSS for Windows versão 13.0. 

 

Tabela 1: Descrição das substâncias ativas e preparações para a determinação das 
propriedades reológicas e tecnológicas. 
Amostras            Proporção 
RIF  
INH  
PZA  
ETA  
Celulose microcristalina MC 101®  
RIF + INH  (1:1) 
RIF + PZA (1:1) 
RIF + ETA (1:1) 
INH + PZA (1:1) 
INH + ETA (1:1) 
PZA + ETA (1:1) 
RIF + INH + PZA (1:1: 1) 
RIF + INH + PZA (1:1: 2) 
RIF + INH + PZA (2:1: 5,3) 
RIF + INH + PZA + Celulose MC 101® + Estearato de Mg 1% (2: 1: 5,3: 5) 
RIF + INH + PZA + Celulose MC 101® + Estearato de Mg 1%+Talco 1% 2: 1: 5,3: 5) 
RIF + INH + PZA + Celulose MC 101® + Estearato de Mg 2% 2: 1: 5,3: 5) 
RIF + INH + PZA + Celulose MC 101® + Estearato de Mg 2% + Talco 1% 2: 1: 5,3: 5) 
RIF + INH + PZA + ETA (1:1:1:1) 
RIF + INH + PZA + ETA (2:1: 5,3: 3,7) 
RIF + INH + PZA + ETA + Celulose MC 101® (1:1:1:1) 
RIF + INH + PZA + ETA + Celulose MC 101® (1:1:1:2) 
RIF + INH + PZA + ETA + Celulose MC 101® (2: 1: 5,3: 3,7: 2,7) 
RIF + INH + PZA + ETA + Celulose MC 101® + Estearato de Mg 1% (2: 1: 5,3: 3,7: 2,7) 
RIF + INH + PZA + ETA + Celulose MC 101® + Estearato de Mg 1%+Talco 1% (2: 1: 5,3: 3,7: 2,7) 
RIF + INH + PZA + ETA + Celulose MC 101® + Estearato de Mg 2% (2: 1: 5,3: 3,7: 2,7) 
RIF + INH + PZA + ETA + Celulose MC 101® + Estearato de Mg 2% + Talco 1% (2: 1: 5,3: 3,7: 2,7) 

 
 
Todas as preparações binárias, ternárias e quaternárias entre as substâncias 

ativas e quaternárias (RIF, INH, PZA e ETA) com excipientes foram tamisadas, 

homogeneizadas por 10 minutos em sacos plásticos, e acondicionadas em frasco 

âmbar. 

 
 
4.4.2. Ângulo de repouso (AR) 
 
 

Foi obtido utilizando-se um funil de vidro com dimensões padronizadas com 

diâmetro interno de 1,4 cm e comprimento de 3,7 cm, apoiado em um suporte 
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universal a uma altura de 7 cm sobre uma superfície plana (PRISTA; ALVES; 

MORGADO, 1995). 

  
Pesou-se 30g do pó (SA, excipiente e preparações) e deixou fluir livremente 

sobre uma superfície plana milimetrada. A medição do ângulo de repouso envolve, 

geralmente, formar um monte em forma cônica de pó e medir a inclinação máxima 

dele, ou seja, medir o raio (r) e a altura (h) do cone formado pelo pó, e o valor do 

ângulo de repouso (). Os resultados foram expressos pela média das 3 

determinações. 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.4.3. Velocidade de Escoamento 
 
 

Para a determinação da velocidade de escoamento das amostras, foram 

introduzidos 30 g de pó em um funil, igual ao utilizado para o ângulo de repouso, e 

registrou-se o tempo, em segundos, que o pó levou para escoar, com um 

cronômetro. A velocidade de escoamento foi obtida após o cálculo da equação 

abaixo (AULTON, 2005; ANSEL, POPOVICK, ALLEN JR, 2000): 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Tg α = h/r 

Onde: 
 
h= altura do cone; 
r= raio. 

 
VE = m/ t 

Onde: 
 
m = é a massa da amostra em gramas; 
t = tempo que a amostra levou para escoar em segundos. 
 

 
Equação 3 

 
Equação 2 
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Os resultados foram expressos pela média das três determinações ou por um 

tempo infinito, se a totalidade da amostra não escoou. 

 
 
4.4.4. Volume aparente (Vap) e Volume de compactação (Vc) 

 
 

O volume aparente e de compactação foram determinados utilizando-se um 

volúmetro de compactação da VARIAN, modelo TAP DENSITY, com velocidade e 

impactos controlados. Uma proveta graduada de 100 mL foi acoplada ao aparelho. 

 
Esta determinação foi realizada segundo a European Pharmacopoeia, 2002. 

Foram introduzidos na proveta, cuidadosamente, 30 g da amostra (fármacos, 

excipientes e preparações), e, analisada. A leitura da altura da coluna de pó formada 

é o volume aparente. Em seguida, as amostras foram submetidas a 10, 500 e 1250 

batidas. Após cada compactação correspondentes a V10, V500 e V1250, foram 

registrados os volumes. O valor obtido é expresso em mL/g. A determinação do V10 

(volume aparente) é efetuada para que seja retirado o ar incorporado no momento 

da adição do pó na proveta. A diferença da leitura do volume entre V500 (volume de 

compactação) e V1250 não deve ser superior a 2,0 mL. O resultado obtido foi dado 

pela média de três determinações. 

 
 
4.4.5. Densidade aparente (Dap) e Densidade de compactação (Dc) 

 
 

A densidade aparente (Dap) ou densidade bruta foi obtida a partir do volume 

aparente, utilizando a fórmula abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dap = m/ Va 

Onde: 
 
Dap = densidade aparente;  

m = massa pesada de pó (PA, excipientes e misturas) em g; 

Va = volume aparente em mL. 

 
Equação 4 
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A densidade de compactação (Dc) foi obtida através do quociente entre a 

massa de pó (PA, excipientes e misturas) em gramas em relação ao volume de 

compactação, ocupado pela amostra. Como exposto pela equação 5: 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
4.4.6. Determinação do Fator de Hausner  
 
 

O Fator de Hausner foi obtido através da relação entre a densidade de 

compactação e a densidade aparente, segundo a equação abaixo (ANSEL; 

POPOVICH; ALLEN JR, 2000; AULTON, 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.7. Determinação do índice de Carr 
 
 

Para se verificar a fluidez de um pó pela comparação entre densidade 

aparente (Dap) e a densidade compactada (Dc) foi utilizado um indicador indireto de 

fluxo de uma massa de partículas conhecido por índice de Carr (IC), que mede o 

potencial esforço que o material sofre para se empacotar e pode ser calculado 

 
Dc = m/ Vc 

 
FH = Dc/ Dap 

 
Equação 6 

 
Equação 5 

Onde: 
 
Dc = densidade de compactação;  

m = massa pesada de pó (PA, excipientes e misturas) em g; 

Vc = volume aparente em mL. 

Onde: 
 
FH = fator de Hausner;  

Dap = densidade aparente (g/mL); 

Dc = densidade de compactação (g/mL). 
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através da equação abaixo (ANSEL; POPOVICH; ALLEN JR, 2000; AULTON, 2005; 

CARR, 1970): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.8. Análises DSC, TG/DTG e DTA 
 
 

Os fármacos RIF, INH, PZA e ETA e suas misturas (Tabela 2) foram 

investigadas por DSC, TG/DTG e DTA. 

 
Tabela 2 – Amostras analisadas por DSC, TG/DTG e DTA. 

Amostras  RIF INH PZA ETA 
   Proporção  

Mistura 2 em 1      
RIF + INH  A 1 1 - - 
RIF + PZA B 1 - 1 - 
RIF + ETA C 1 - - 1 
INH + PZA D - 1 1 - 
INH + ETA E - 1 - 1 
PZA+ ETA F - - 1 1 
Mistura 3 em 1      
RIF + INH + PZA G 1 1 1 - 
RIF + INH + PZA H 2 1 5.3 - 
Mistura 4 em 1      
RIF + INH + PZA + ETA I 1 1 1 1 
RIF + INH + PZA + ETA J 2 1 5.3 3.7 

 

 

Os fármacos e suas misturas com excipientes (Lactose Supertab ® - Celulose 

Microcristalina 101®, Estearato de magnésio e Talco foram investigados por DSC, 

nas proporções apresentadas nas Tabelas 3 e 4. 

 
 
 
 

 
IC = (Dc – Dap/ Dc) X 100 

 
Equação 7 

Onde: 
 
IC = índice de Carr (%);  

Dap = densidade aparente (g/mL); 

Dc = densidade de compactação (g/mL). 



 57

Tabela 3 – Preparações binárias - Fármaco-Excipiente analisadas por DSC.  
Amostras Proporção 
RIF + Celulose MC 101®   
RIF + Lactose Supertab ®  
INH + Celulose MC 101®  
INH + Lactose Supertab ®  
PZA+ Celulose MC 101®  
PZA+ Lactose Supertab ®  
ETA + Lactose Supertab ®  
ETA + Celulose MC 101®  

(1:1 – 1:2) 
(1:1) 
(1:1) 
(1:1) 
(1:1) 
(1:1) 
(1:1) 
(1:1) 

 
 
Tabela 4 – Preparações quaternárias – entre as substâncias ativas e entre os 4 Fármacos-
Excipientes - analisadas por DSC. 
Amostras Proporção 
RIF + INH + PZA + Celulose MC 101® (1:1:1:1) 
RIF + INH + PZA + Celulose MC 101® (2: 1: 5,3: 5) 
RIF + INH + PZA + Celulose MC 101® + Estearato de Mg 1% (2: 1: 5,3: 5) 
RIF + INH + PZA + Celulose MC 101® + Estearato de Mg 1% + Talco 1% (2: 1: 5,3: 5) 
RIF + INH + PZA + Celulose MC 101® + Estearato de Mg 2% (2: 1: 5,3: 5) 
RIF + INH + PZA + Celulose MC 101® + Estearato de Mg 2% + Talco 1% (2: 1: 5,3: 5) 
RIF + INH + PZA + ETA + Celulose MC 101® (1:1:1:1) 
RIF + INH + PZA + ETA + Celulose MC 101® (2: 1:5,3:3,7:2,7) 
RIF + INH + PZA + ETA + Celulose MC 101® + Estearato de Mg 1% (2:1:5,3: 3,7:2,7) 
RIF + INH + PZA + ETA + Celulose MC 101® + Estearato de Mg 1%+Talco 1% (2:1:5,3: 3,7:2,7) 
RIF + INH + PZA + ETA + Celulose MC 101® + Estearato de Mg 2% (2:1:5,3: 3,7:2,7) 
RIF + INH + PZA + ETA Celulose MC 101® + Estearato de Mg 2% + Talco 1% (2:1:5,3: 3,7:2,7) 
 
 

Na preparação das misturas tanto os fármacos quanto os excipientes foram 

tamisados e homogeneizados por 10 minutos, através do método de diluição 

geométrica. 

 
Para as preparações contendo as substâncias ativas RIF+INH+PZA e 

celulose microcristalina, utilizaram-se as proporções das substâncias relacionadas 

às concentrações dos fármacos presentes em doses fixas combinadas (DFCs), 

estabelecida pela OMS, que correspondem a 150mg de RIF, 75mg de INH, 400mg 

de PZ, para preparações sólidas orais. A esta proporção (2: 1: 5,3) foram 

adicionados 5 partes de celulose microcristalina MC 101®, que corresponde a 

275mg, perfazendo um peso total de 900mg. 

 
Todas as curvas DSC foram obtidas usando um aparelho Shimadzu DSC-50. 

Cerca de 2 mg de amostras foram colocados nos cadinhos de alumínio fechados, 

utilizando atmosfera dinâmica N2 (taxa de fluxo = 50 mL min-1), razão de 

aquecimento de 10 ºC min-1 e faixa de temperatura de 25-500 ºC. O aparelho DSC 
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foi calibrado com índio (PF = 156,6 ºC) e zinco (PF = 419,6 ºC), e, foi feito o branco 

da amostra.  

 
As curvas TG/DTG e DTA foram obtidas usando o aparelho da Shimadzu 

modelo DTG-60H. Cerca de 4 mg de amostras foram colocados no cadinho de 

alumina, utilizando atmosfera dinâmica de ar (taxa de fluxo = 50 mL min-1), razão de 

aquecimento de 10 ºC min-1 e faixa de temperatura de 25-900 ºC. Foi feito o branco 

da amostra e utilizados padrões zinco e cobre. 

 
 
4.4.8.1. Teste de estabilidade utilizando DSC 

 
 

As amostras foram acondicionadas em frascos âmbar, envolvidos com papel 

de alumínio e lacrados com fita crepe. Em seguida, foram submetidas ao teste de 

estabilidade acelerada em câmara climática, utilizando temperatura de 40 ºC+/- 2 ºC 

e 75% +/- 5% de umidade relativa (UR), por um período de 6 meses (BRASIL, 2005) 

e analisadas por DSC, nas condições descritas no item 4.4.8. As análises foram 

realizadas nos tempos 0, 3 e 6 meses. Na Tabela 5 estão descritas as amostras que 

foram submetidas ao estudo. 

 
Tabela 5 – Amostras submetidas ao teste de estabilidade acelerada. 

Amostras  RIF INH PZA ETA 
   Proporção em massa (p/p)  

Mistura 2 em 1      
RIF + INH  A 1 1 - - 
RIF + PZA B 1 - 1 - 
RIF + ETA C 1 - - 1 
INH + PZA D - 1 1 - 
INH + ETA E - 1 - 1 
PZA+ ETA F - - 1 1 
Mistura 3 em 1      
RIF + INH + PZA G 2 1 5.3 - 
Mistura 4 em 1      
RIF + INH + PZA + ETA H 2 1 5.3 3.7 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
5.1. TAMANHO E FORMA DAS PARTÍCULAS 
 
 

A rifampicina (Figura 6) apresentou-se como um cristal em forma de agulhas 

com diâmetro médio de partículas de 8 µm. A curva da distribuição granulométrica 

da RIF apresenta um desvio caudal à direita (assimetria negativa), com grande 

quantidade de partículas pequenas. Essas características não favorecem o fluxo das 

partículas. Esse resultado corrobora com os achados por Freire et al., 2007, que 

avaliaram e compararam estatisticamente as características físico-químicas, e 

propriedades reológicas de 14 lotes de RIF e 11 de INH, de diferentes fabricantes, e, 

encontraram um diâmetro médio de partículas para RIF de 7 µm. 

 

 
 

Figura 6. Distribuição granulométrica da rifampicina em µm. 
 

 
A isoniazida apresentou partículas de diâmetro médio de 24 µm em forma de 

retângulos pequenos (Figura 7). Sua curva de distribuição granulométrica normal, 

com um discreto desvio caudal à direita (assimetria negativa), apresentando-se 

melhor do que a RIF. O valor médio encontrado discordou dos achados por Freire et 

al, 2007, onde o valor para INH foi de 59 µm. 
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Figura 7. Distribuição granulométrica da isoniazida em µm. 
 
 
A pirazinamida (Figura 8) apresentou diâmetro médio das partículas em torno 

de 63 µm, apresentando-se em formas de retângulos. 

 

 
 

Figura 8. Distribuição granulométrica da pirazinamida em µm. 
 
 
 
O etambutol apresentou uma distribuição granulométrica com diâmetro médio 

de 66 µm, com forma das partículas retangulares (Figura 9). 
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Figura 9. Distribuição granulométrica do etambutol em µm. 
 

 

As curvas de distribuição granulométrica da PZA e do ETA apresentaram 

forma similar, também com discreto desvio caudal à direita (assimetria negativa), 

porém com características de uma curva de distribuição normal. 

 
As formas das partículas observadas não contribuem para um bom fluxo, uma 

vez que se apresentam como cristais em forma de agulhas e retângulos. A forma 

esférica é a que apresenta melhor fluxo. Comparando-se o tamanho das partículas 

entre os quatro princípios ativos, observou-se que as partículas são menores que 

150µm e é nítida a diferença entre RIF e as demais, que por ser a menor, ocupa os 

espaços vazios, o que pode acarretar em problemas no fluxo e levar a má 

uniformidade da mistura 

 
As curvas de distribuição granulométrica da celulose MC 101® apresentou 

características de uma curva de distribuição normal, com discreta assimetria 

negativa. 

 
A celulose apresentou diâmetro médio de 76 µm. As formas das partículas da 

são finas, longas e com algumas fibras retorcidas, com distribuição uniforme e uma 

maior concentração de partículas em torno do valor médio.  

 



 63

 
Figura 10. Distribuição granulométrica da celulose MC 101® em µm. 

 
 

 
 
5.2. ANÁLISES TÉRMICAS  
 
 
5.2.1. Análise das substancias ativas  
 
 

As curvas de DSC, TG/DTG e DTA dos fármacos são mostrados nas Figuras 

11a-b e 12a-b e eventos térmicos tabulados na Tabela 6. As curvas DSC e DTA da 

RIF apresentaram uma endoterma de fusão entre 181-196 ºC (Tpico = 190 ºC), 

seguida por uma exoterma de transformação do cristal para a forma I, que é uma 

característica de transição sólido-líquido-sólido entre 196-208 ºC (Tpico = 201 ºC), 

com características do polimorfo forma II (AGRAWAL et al, 2004; ALVES, 2007) e 

decompõe-se como é indicado por dois picos exotérmicos entre 242-269 ºC (Tpico= 

256 ºC) e 346-408 ºC (Tpico = 387 ºC). O processo de decomposição inicia-se com o 

calor liberado para a recristalização (ALVES, 2007) e prossegue conforme indicado 

pelas duas exotermas. As curvas TG/DTG da RIF forma cristalina polimórfica II 

indicam que é estável termicamente até 190 ºC e sua decomposição ocorre em 

quatro eventos: entre 190-222 ºC, 222-272 ºC, 272-396 ºC e 396-609 ºC com perda 

de massa de aproximadamente 5,5%, 11,5%, 24,3% e 54,6%, respectivamente.  

 
As curvas TG/DTG de rifampicina na forma I indicaram que esta forma 

cristalina é termicamente estável até 240 °C, aproximadamente, e, a decomposição 

térmica ocorre em dois eventos. As curvas TG/DTG da amostra de rifampicina na 
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forma II a sua estabilidade térmica ocorre até aproximadamente 195 °C e a 

decomposição térmica ocorreu em três eventos. 

 

 
Figura 11. Curvas DSC, TG/DTG e DTA dos fármacos antituberculose: a- RIF; b- INH. 

 
 
 
Tabela 6. Os principais eventos térmicos encontrados nas curvas DSC das substâncias 
ativas. 

Amostras DSC: temperature de transição (onset–endset, ºC) (entalpia, ∆H = J g-1) 
 Endoterma 1 Exoterma 1 Exoterma 2 Exoterma 3 

RIF 181-196 
(∆H = - 11) 

196-208 
(∆H = 3) 

242-269 
(∆H = 112) 

346-408 
(∆H = 103) 

 
Amostras DSC: temperature de transição (onset–endset, ºC) (entalpia, ∆H = J g-1) 
 Endoterma 1 Endoterma 2 Endoterma 3  

INH 170-176  
(∆H = - 256) 

227-236 
(∆H = -31) 

244-251 
(∆H = -26) 

 

PZA 147-152 
(∆H = - 5) 

188-194 
(∆H = - 177) 

219-233 
(∆H = - 195) 

 

ETA 72-79 
(∆H = -20) 

196-204 
(∆H = - 110) 

-  
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AGRAWAL et al , 2004, através da análises térmicas, FTIR e difração de raio 

X, analisaram além das formas polimórficas e amorfa da RIF, amostras comerciais. 

Uma das amostras comerciais obteve variação de entalpia de 3,48 J g-1 para o 

evento de recristalização para a forma I, que corresponde ao segundo evento 

térmico. A forma física da amostra apresentou-se como mistura das formas I, II e 

amorfa da RIF. 

 
A curva DSC, utilizando as mesmas condições experimentais deste trabalho, 

apresentou eventos térmicos da forma I – exotérmicos - sendo o primeiro exoterma 

observado entre 240 e 295 °C (Tpico= 268 °C) e o segundo entre 295-500 °C (Tpico= 

400 °C). A forma II mostrou um endoterma com variação de calor iniciando em 160 

°C (Tpico= 193,9 °C), seguida com exoterma em Tpico = 209,4 °C e mais dois 

exotermas de decomposição em 257,6 °C e 420,9 °C (ALVES, 2007). 

 
A rifampicina pertence à Classe II baixa solubilidade e alta permeabilidade 

possui a dissolução no trato gastrintestinal como a etapa limitante para o processo 

de absorção (AGRAWAL et al , 2004; MARIAPPAN; SINGH, 2003). Como a 

rifampicina existe em diferentes combinações de forma I, forma II e forma amorfa, há 

pequenas diferenças na solubilidade devido às formas polimórficas, sendo 

considerado como um motivo provável para a biodisponibilidade variável de 

rifampicina de formas orais sólidas. Com base nos resultados de Agrawal et al , 

2004, e Alves, 2007, a rifampicina estudada apresentou características da forma II. 

Os dois polimorfos apresentam diferenças em ligações com hidrogênio e mudanças 

conformacionais, que diferenciam a forma I em estável e a forma II metaestável, 

indicando que a solubilidade da forma II é muito maior que a forma I (AGRAWAL et 

al, 2004; HENWOOD et al, 2000). 

 
A descrição do comportamento térmico de isoniazida e etambutol com DSC 

são escassos. O comportamento térmico de isoniazida e rifampicina e das misturas 

binárias de rifampicina polimorfos I e II e isoniazida foram estudados através de 

DSC. Foi demonstrado que os polimorfos de rifampicina apresentaram interação 

com isoniazida, com deslocamento do evento endotérmico para temperaturas 

menores e ausência de eventos relacionados à RIF (FREIRE et al, 2009; ALVES, 

2007).  
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As curvas DSC e DTA da isoniazida (Figura 11b) apresentaram uma 

endoterma de fusão entre 170-176 ºC, seguida pelas duas endotermas de 

decomposição entre 227-236 ºC e 244-251 ºC. As curvas TG/DTG da INH, a 

decomposição térmica ocorre em duas etapas, com perdas de massa de 83,8% e 

14,4% entre os intervalos 170-275 ºC e 275-322 ºC, respectivamente. 

 
No estudo termoanalítico (TG/DTG e DSC) das amostras de isoniazida 

realizado por Alves, 2007, a DSC da isoniazida apresentou um evento endotérmico 

correspondente a fusão, com Tpico= 171°C, e, logo após a fusão, ocorreu a primeira 

etapa de decomposição térmica evidenciado pelo pico endotérmico com Tpico= 247 

°C. As curvas TG/DTG da isoniazida indicaram que o fármaco é estável 

termicamente até 175 °C, ocorrendo a partir daí sua decomposição térmica. Os 

nossos resultados corroboram com os achados de Alves, 2007. 

 

O comportamento térmico dos polimorfos α, δ e γ de PZA, em diferentes 

amostras, através de cristalização a partir de solventes de diferentes polaridades e 

capacidade de ligação de hidrogênio e também por sublimação e liofilização, foram 

investigados por calorimetria exploratória diferencial (DSC), microscopia térmica de 

luz polarizada, difração de raios-X e espectroscopia de infravermelho. Observou-se 

que a forma polimórfica α (comercial) sofre transição sólido-sólido antes de 165 ºC, 

entre 147-150 °C com temperatura de fusão entre 188 °C e 193 °C (TAKAKI; 

SASADA; WATANABE, 1960; CASTRO et al, 2010). A partir dos resultados obtidos, 

conclui-se que, no processo de aquecimento, o polimorfo α de PZA transforma-se 

em polimorfo γ, que funde a 188 °C (CASTRO et al, 2010).  

 
As curvas DSC e DTA da pirazinamida (Figura 12a) apresentaram a 

endoterma de transição polimórfica relacionada ao polimorfo tipo α no intervalo entre 

147-152 ºC (Castro et al, 2010) em seguida a endoterma de fusão 188-194 ºC (Tpico= 

191 ºC) e a endoterma de decomposição 219-233 ºC (Tpico= 228 ºC). Pode-se 

observar nas curvas TG/DTG da PZA que a decomposição ocorreu em única etapa 

no intervalo de 150-212 ºC, com perda de massa de 96,2%, a antecipação da 

decomposição em relação à fusão da PZA é devida transição polimórfica da forma α 

que ocorre em 147ºC.  
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Wesolowski e Konarski, 1995, descreveram que na primeira fase de 

decomposição não ocorre alterações na estrutura e composição química dos 

compostos INH, PZA e ETA e nenhuma perda de massa é observada nas curvas TG 

e DTG. Nas curvas DTA apenas picos endotérmicos surgiram devido à fusão, 

porém, em alguns casos, pequena perda de massa ocorreu devido à evaporação 

dos compostos fundidos. Na segunda etapa da decomposição um ou mais produtos 

intermédiários de decomposição são formados. Para a INH formou-se o propanol e 

etilenodiamina, enquanto para a PZA devido à reorganização da sua estrutura 

pirazina e ácido cianídrico são formados. O ácido cianídrico evaporou-se 

simultaneamente com a fusão da PZA. A terceira fase corresponde ao resíduo da 

decomposição dos produtos intermediários. 

 

Nas curvas de TG/DTG apresentadas por MIOTTI et al, 2002, demonstraram 

que a PZA apresenta fusão próximo à 200 °C, e a perda de massa ocorre no 

intervalo entre 100-150 ºC. A sobreposição das curvas TG/DTG e DSC mostraria 

que a fusão da PZA ocorreria de forma simultânea com sua decomposição térmica, 

Os nossos achados corroboram com os achados por eles. 

 

Um procedimento de DSC validado foi desenvolvido para a quantificação do 

R, S do isômero de etambutol em amostras a granel e de medicamentos 

comercializados em formulações anti-tuberculose, envolvendo a determinação da 

entalpia, associada com transições polimórficas, que apareceram em 42 ºC para o 

isômero R, S e em 77 ºC para o isômero S, S (PRASSAD et al, 2007). 

 

O etambutol na curva DSC and DTA (Figura 12b) apresentaram uma 

endoterma de transição polimórfica entre 72-79ºC (Tpico= 75 ºC) característica da 

transição polimórfica do isômero SS (PRASSAD et al, 2007) e entre 196-204 ºC 

(Tpico= 200 ºC) a endoterma de fusão, em seguida a endoterma de decomposição 

(225-278 ºC). Os eventos térmicos apresentados para o etambutol demonstraram 

tratar-se da forma do isômero S, S, segundo estudos realizados por Prassad et al, 

2007. 
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Figura 12. Curvas DSC, TG/DTG e DTA dos fármacos antituberculose: a- PZA; b- ETA. 

 
 

As curvas TG/DTG do ETA indicaram que o fármaco é estável até cerca de 

232 ºC, e a partir dessa temperatura a decomposição ocorreu em duas etapas, com 

perda de massa de 88,9% (232-314 ºC) e 6.9% (314-542 ºC).  

 
 
5.2.2. Análise das preparações binárias 
 
 

Todos os termogramas e eventos térmicos estão apresentados nas Figuras 

13a-b, 14a-b e 15a-b e eventos térmicos na Tabela 7. 

 
A Figura 13a apresenta as curvas da preparação RIF + INH. As curvas DSC e 

DTA apresentaram um evento endotérmico, observado entre 166-173 ºC, com 

deslocamento da temperatura onset, para temperaturas menores, o que sugere uma 
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interação entre as substâncias. A princípio, este evento a temperatura mais baixa 

pode ser atribuído ao deslocamento do ponto de fusão da INH, indicando diminuição 

da estabilidade térmica da mistura em relação ao fármaco puro (ALVES, 2004; 

FREIRE et al, 2009). Por outro lado, o desaparecimento dos eventos da fusão e 

decomposição da RIF leva a suspeitar da formação de um eutético. 

 

 
Tabela 7. Os principais eventos térmicos encontrados nas curvas DSC das preparações 
binárias entre as substâncias ativas anti-tuberculose. 

 
Amostras 

Eventos Térmicos  
DSC: temperature de transição (onset–endset, ºC) (entalpia, 

∆H = J g-1)] 
 Evento 1 Evento 2 Evento 3   

RIF+INH 166-173 
(∆H = - 92) 

- -  

RIF+PZA 183-189 
(∆H = - 83) 

191-200 
(∆H = -12) 

203-232 
(∆H = 34) 

RIF+ETA 72-79 
(∆H = - 8) 

193-198 
(∆H = - 51) 

199-209 
(∆H = 7) 

INH+PZA 141-151 
(∆H = - 221) 

208-228 
(∆H = - 235) 

- 

INH+ETA 72-78 
(∆H = - 9) 

140-151 
(∆H = - 155) 

200-217 
(∆H = -39) 

PZA+ETA 73-83 
(∆H = - 8) 

168-177 
(∆H = - 149) 

-   

 

 

O desaparecimento pode ser atribuído à dissolução da RIF polimorfo II na INH 

líquida e/ou interação com a INH durante a sua fusão, uma vez que sua endoterma 

de fusão está deslocada para temperaturas menores (ALVES, 2007).  

 
As curvas TG/DTG da mistura RIF e INH evidenciaram um perfil 

termogravimétrico diferente em relação ao observado para os fármacos 

isoladamente. A perda de massa entre 146-185 ºC, ou seja, a decomposição térmica 

iniciou cerca de 24 ºC abaixo da observada para INH, e, 44 ºC para RIF, fatos que 

reforçam a provável interação entre os fármacos com provável formação do 

composto 3-(isonicotinoilhidrazinometil)rifamicina (MARIAPPAN et al, 2005; ALVES, 

2007; BHUTANI et al, 2005; BHUTANI; MARIAPPAN; SINGH, 2004; PRASAD; 

SINGH, 2009). 
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Figura 13. Curvas DSC, TG/DTG e DTA das preparações binárias entre os fármacos 
tuberculostáticos: a- RIF + INH; b- RIF + PZA. 
 
 
 

A decomposição da preparação ocorreu junto à fusão, sendo as perdas de 

massa em três etapas entre 146-185 ºC (6,2%), 185-279 ºC (39,3%) e 279-660 ºC 

(53,6%). 

 
Em primeiro lugar, este evento em temperatura mais baixa pode ser atribuída 

ao deslocamento do ponto de fusão da INH, indicando uma diminuição na 

estabilidade térmica da mistura em relação ao fármaco sozinho (ALVES, 2004; 

FREIRE et al, 2009). Além disso, o desaparecimento da fusão da RIF e eventos de 

decomposição leva à suspeita de formação de uma mistura eutética.  
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As curvas DSC e DTA da preparação entre RIF e PZA (Figura 13b) 

mostraram o primeiro pico endotérmico entre 183-189 ºC, neste intervalo ocorre à 

fusão das duas substâncias, e, por isso não se visualizaram os eventos de fusão das 

substâncias separadamente. Em seguida, apareceu a endoterma de decomposição 

entre 191-200 ºC da PZA, logo após, observou-se um evento térmico exotérmico de 

decomposição da rifampicina no intervalo de 203-232 ºC. Porém a transição sólido-

sólido entre 147-150 ºC da forma polimórfica α não está presente (CASTRO et al, 

2010).  

 

As curvas TG/DTG da mistura RIF e PZA mostraram que a decomposição 

ocorreu em três etapas: a primeira etapa ocorre entre 131-215 ºC com perda de 

massa de 45,6%, ou seja, à medida que ocorre a fusão da mistura, imediatamente 

começa a sua decomposição, a segunda perda entre 215-263 ºC (7,9%) e a terceira 

perda em torno de 44,7% entre 263-641 ºC. O perfil termogravimétrico é diferente 

em comparação com aquele observado para os fármacos isoladamente, com início 

da decomposição térmica 19 ºC abaixo do observado para a PZA, e, 59 ºC para RIF. 

As curvas sugerem provável interação entre elas.  

 

Nesta análise, as curvas sugerem provável interação entre RIF- PZA, no 

entanto, Bhutani, Singh e Jindal, 2005, relataram que não mostram nenhuma 

interação, porque a mistura apresentou-se física e quimicamente estáveis. 

 
As curvas DSC e DTA da preparação RIF e ETA (Figura 14a) mostraram a 

endoterma de transição polimórfica do ETA (72-79 ºC), em seguida a endoterma de 

fusão entre 193-198 ºC, que pode ser atribuída à fusão das substâncias, uma vez 

que neste intervalo de temperatura ocorrem às fusões delas, como podem ser 

observados nas suas curvas individuais. A hipótese da formação de eutéticos não 

deve ser descartada. Em seguida, observou-se uma exoterma de decomposição da 

RIF (199-209 ºC) e o evento endotérmico de decomposição da mistura. 
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Figura 14. Curvas DSC, TG/DTG e DTA das preparações binárias entre os fármacos 

tuberculostáticos: a- RIF + ETA; d- INH + PZA. 
 
 
A decomposição foi a partir de 170 ºC e ocorreu em cinco eventos, como 

pode ser visto nas curvas TG/DTG. As perdas de massas ocorreram entre 170-213 

ºC (5,8%), 213-295 ºC (27,2%), 295-324 ºC (10,3%), 324-435 ºC (20,6%) e 435-626 

ºC (35,5%). As curvas TG/DTG sugerem provável interação, pois a decomposição 

térmica da mistura teve início 62 ºC abaixo àquela observada para o ETA 

individualmente, e, 20 ºC para RIF, entretanto, a hipótese de formação de eutéticos 

não deve ser descartada.  

 
Bhutani, Singh e Jindal, 2005, reportaram que a RIF quando em combinação 

com o ETA apresenta 10% de degradação para ambos os fármacos e a 3-

formilrifamicina foi encontrada como o principal produto de degradação, em 

condições acelerada de temperatura e umidade. 
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As curvas DSC e DTA da preparação contendo INH e PZA (Figura 14b) 

apresentaram duas endotermas, o primeiro evento térmico em temperatura menor 

entre 141-151 ºC, que não é característico a nenhuma das substâncias e o segundo 

evento de decomposição da mistura entre 208-228 ºC. Pode-se observar que 

ocorreu antecipação da endoterma de fusão da INH em aproximadamente 29 ºC e 

47 ºC para a PZA, em relação as suas temperaturas onset, o que sugere a 

ocorrência de interação entre os fármacos ou a formação de eutético. 

 
Nas curvas TG/DTG observou-se perda de massa em três etapas, a primeira 

em 140-222 ºC (70,8%), a segunda entre 222-252 ºC (23,1%) e a terceira etapa 

entre 252-284 ºC (3,9%). A decomposição térmica da mistura iniciou-se cerca de 30 

ºC abaixo da observada para a INH isoladamente, e, para PZA em 79 ºC, o que 

reforça a suposição de interação entre as substâncias ativas. Por se tratar 

provavelmente da forma polimorfa α da PZA a decomposição tem início antes da 

fusão da PZA, que apresenta a transição polimórfica de fase sólido-sólido com o 

aquecimento (Castro et al, 2010). 

 
As curvas DSC e DTA da preparação contendo INH e ETA (Figura 15a) 

mostraram a endoterma de transição polimórfica do ETA entre 72-78 ºC, logo após, 

uma endoterma de fusão entre 140-151 ºC, que não é característica a nenhuma das 

substâncias, seguida por dois eventos de decomposição: uma exoterma entre 200-

217 ºC e a endoterma entre 285-296 ºC (∆H = -19 J g-1). As curvas TG/DTG da 

preparação INH e ETA apresentaram perda de massa entre 179-322 ºC (83,3%) e 

322-590 ºC (14,9%). O aparecimento do evento endotérmico em temperaturas 

menores, cerca de 30 ºC, para a INH e de 56 ºC para ETA , assim como ausência de 

eventos de fusão dos fármacos e o surgimento do pico endotérmico não 

característico a nenhuma das substâncias, sugerem provável interação nas curvas 

DSC e DTA. O perfil termogravimétrico é diferente, pois não corresponde ao 

somatório das curvas isoladas, reforçando uma provável interação das substâncias. 
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Figura 15. Curvas DSC, TG/DTG e DTA das preparações binárias entre os fármacos 

tuberculostáticos: a- INH + ETA; b- PZA + ETA. 

 

 

Estudos de interação realizado por Bhutani, Singh e Jindal, 2005 e Singh et 

al, 2002 reportaram que a mistura INH-ETA em condições aceleradas de 

temperatura e umidade tornam-se líquidas, demonstrando instabilidade física devido 

à dissolução dos fármacos com a umidade adquirida. 

 
Foi verificado que a mistura INH-ETA, devido ao ganho de umidade, 

apresentaram perda de conteúdo até 15% para INH e 11% para ETA, ocorrendo 

instabilidade química entre os fármacos (BHUTANI; SINGH; JINDAL, 2005). 

 
As curvas DSC e DTA da preparação PZA e ETA (Figura 15b) apresentaram 

a endoterma de transição polimórfica do ETA entre 73-83 ºC, o pico endotérmico no 

intervalo entre 168–177 ºC. Este pico não é característico as substâncias e apareceu 
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20 ºC e 28 ºC abaixo do pico de fusão da PZA e ETA, respectivamente para o ETA, 

em seguida ocorre à decomposição da mistura, demonstrada pelo evento 

endotérmico. Ocorreu ausência do pico endotérmico em 150 ºC da forma polimórfica 

da PZA, da endoterma de fusão do ETA e da PZA. As ausências de eventos assim 

como a antecipação da endoterma de fusão sugerem uma provável interação entre 

os fármacos.  

 
As curvas TG/DTG da preparação com PZA e ETA apresentou três etapas, a 

primeira entre 120-215 ºC com perda de massa de 44,4%, entre os intervalos de 

215-307 ºC e 307-560 ºC, as perdas de massa foram de 45,6%, e 9,2%. Embora o 

perfil termogravimétrico tenha apresentado três perdas de massa, conforme o 

somatório das curvas dos fármacos isoladamente, a decomposição térmica da 

mistura iniciou cerca de 30 ºC abaixo àquela observada para a PZA e 112 ºC para o 

ETA. O comportamento térmogravimétrico da preparação mostrou uma instabilidade 

térmica. o que reforça uma provável interação entre os fármacos. Bhutani, Singh e 

Jindal, 2005, reportaram que ocorreu interação entre PZA-ETA, resultando em perda 

de ETA para um conteúdo de 12%. 

 
Estudos realizados com os fármacos RIF e INH, em presença de bases 

orgânicas, mostraram que a formação de HYD não ocorre somente em meio ácido, 

como descrito por Singh et al, 2001. Bhutani et al, 2005, comprovaram que algumas 

bases foram capazes de converter RIF e INH em HYD, dando suporte à hipótese 

que a reação possa ser catalisada por PYR e/ou ETA, fármacos de caráter básico. 

De fato, testes de estabilidade acelerada de formulações com os tuberculostáticos, 

em dose fixa combinada, indicaram a formação de HYD, durante o armazenamento 

(BHUTANI, MARIAPPAN; SINGH, 2004). 

 
 
5.2.3. Análise das preparações binárias e excipientes 
 
 

A curva DSC da celulose microcristalina MC 101® (Figura 16) apresentou dois 

eventos térmicos, a endoterma no intervalo entre 89-102 ºC (Tpico= 97 ºC, ∆H= -5 J g-

1) e a segunda endoterma entre 326-369 ºC (Tpico= 353 ºC, ∆H= -140 J g-1). A 

primeira endoterma atribuída à eliminação de água superficial e a segunda 



 76

endoterma correspondente a sua decomposição, que é uma pirólise, conforme se 

encontra descrito na literatura (NAVARRO, 2001; ALVES, 2007). 

 
A curva DSC da lactose Supertab® (Figura 16) apresentou o pico endotérmico 

correspondentes à perda de água de cristalização no intervalo entre 144-153 ºC 

(Tpico= 147 ºC, ∆H= -132 J g-1). O evento exotérmico relativo à transição cristalina da 

lactose anidra da forma α para a β, que ocorre antes da fusão apresentou-se entre 

193-209 ºC (Tpico= 202 ºC, ∆H= 10 J g-1). Acima de 200 °C ocorre à fusão da beta-

lactose entre 213-225 ºC (Tpico= 220 ºC, ∆H= 139 J g-1), iniciando a decomposição 

logo após com eventos endotérmicos (NAVARRO, 2001; ALVES, 2007). 

 

 
Figura 16. Curvas DSC dos excipientes: Celulose MC 101® e Lactose Supertab®. 

 
 
 
A curva DSC da mistura de rifampicina e celulose MC 101® na proporção (1:1) 

(Figura 17a - Tabela 8) mostrou três eventos térmicos – 2 endotérmicos e 1 

exotérmico. O primeiro evento endotérmico corresponde à eliminação de água 

superficial da celulose, o segundo e terceiro eventos, uma exoterma e uma 

endoterma, correspondendo à decomposição da celulose e da rifampicina, 

respectivamente. Como nessa proporção não foram visualizados os eventos de fusão 

e decomposição da RIF, foi feita uma preparação na proporção 2:1 (RIF:Celulose), 

onde pode-se visualizar quatro eventos descritos a seguir: a endoterma de fusão da 
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RIF, seguida por sua exoterma de recristalização, característica da transição Sólido-

Líquido-Sólido (ALVES, 2007; AGRAWAL ET AL, 2004), e por sua exoterma de 

decomposição, logo após visualiza-se a endoterma de decomposição da celulose. O 

resultado obtido está de acordo com os de Alves, 2007, pois foram visualizados todos 

os eventos da rifampicina e da celulose, indicando que não ocorreu interação. 

 

 
Figura 17. Curvas DSC, DTA e TG/DTG da RIF com os excipientes: a) Celulose MC 

101®, b) Lactose Supertab®. 
 
 
As curvas TG/DTG entre a RIF-Celulose MC 101® apresentaram 

decomposição em quatro etapas entre 190-231 ºC, 231-275 ºC, 275-416 ºC e 416-

670 ºC, com perda de massa de 3,81%, 5,86%, 50,83% e 36,71%, respectivamente.  

As curvas DSC e DTA entre a rifampicina e lactose supertab®, proporção (1:1) 

(Fig. 17b) apresentou dois eventos endotérmicos e dois exotérmicos. O primeiro 

evento endotérmico devido à desidratação da lactose, em seguida, estão a exoterma 

de recristalização da lactose, a endoterma de fusão da lactose e a exoterma de 
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decomposição da rifampicina. A ausência do evento da fusão e recristalização da 

RIF, sugere uma interação entre as substâncias. As curvas TG/DTG entre a RIF-

Lactose Supertab® apresentaram perda de massa em cinco etapas entre 133-161 

ºC, 161-208 ºC, 208-265 ºC, 265-320 ºC e 320-592 ºC, com perda de massa de 

2,1%, 1,77%, 18,4%, 21,97% e 52,92%, respectivamente.  A decomposição ocorreu 

57 ºC abaixo da temperatura observada na curva da RIF. 

 
As curvas DSC e DTA da mistura entre isoniazida e celulose MC 101® na 

proporção (1:1) (Fig. 18a) apresentaram duas endotermas. A primeira atribuída à 

eliminação de água superficial, a segunda da fusão da isoniazida. O comportamento 

da mistura sugere que não ocorreu interação. As curvas TG/DTG entre a INH-

Celulose MC 101® apresentaram perda de massa em três etapas, entre os intervalos 

168-245 ºC, 245-372 ºC, 372-514 ºC, de 40,8%, 41,0%, e 13,0%, respectivamente.  

 
 
Tabela 8. Principais eventos térmicos das preparações binárias entre os principais fármacos anti-
tuberculose e excipientes (1:1). 

 

Amostras DSC: temperature de transição (onset–endset, ºC) (entalpia, ∆H = J g-1) 
 Evento 1 Evento 2 Evento 3 Evento 4 
RIF + Lactose Supertab® 

 
146-151 

(∆H = -35) 
194-208 
(∆H = 7) 

213-223 
(∆H = -73) 

242-260 
(∆H = 100) 

RIF + Celulose MC 101® (1:1) 
 

94-102 
(∆H = -5) 

244-260 
(∆H = 35) 

337-378 
(∆H = -35) 

- 

RIF + Celulose MC 101® (1:2) 
 

181-195 
(∆H = -4) 

196-203 
(∆H = 2) 

243-270 
(∆H = 70) 

331-374 
(∆H = - 44) 

INH + Lactose Supertab® 
 

139-148 
(∆H = -20) 

150-156 
(∆H = -55) 

174-192 
(∆H = -110) 

- 

INH + Celulose MC 101® 
 

91-100 
(∆H = -5) 

168-174 
(∆H = -80) 

- - 

PZA + Lactose Supertab® 
 

124-138 
(∆H = -55) 

175-184 
(∆H = -175) 

213-225 
(∆H = -70) 

- 

PZA + Celulose MC 101® 
 

92-100 
(∆H = -3) 

186-192 
(∆H = -52) 

197-229 
(∆H = -55) 

340-374 
(∆H = -68) 

ETA + Lactose Supertab® 
 

73-81 
(∆H = -5) 

94-101 
(∆H = -5) 

140-148 
(∆H = -15) 

165-181 
(∆H = -75) 

ETA + Celulose MC 101® 
 

73-82 
(∆H = -5) 

94-101 
(∆H =- 5) 

196-202 
(∆H = -50) 

230-251 
(∆H = -60) 

 

 

As curvas DSC e DTA da mistura com isoniazida e lactose Supertab®, 

proporção (1:1) (Figura 18b) mostraram o primeiro evento endotérmico 

correspondendo à desidratação da lactose, seguido por dois eventos, a endoterma 

de fusão da isoniazida, ou de um novo composto formado e a exoterma de 

decomposição da mistura.  A curva da mistura não apresentou o somatório dos 
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eventos térmicos relacionados às curvas isoladamente, além disso, ocorreu 

antecipação do evento da fusão de 20 ºC na temperatura onset, assim como, 

ausência de eventos, que sugerem provável interação entre os componentes.  

 

 
Figura 18. Curvas DSC, DTA e TG/DTG da INH com os excipientes: a) Celulose MC 

101®, b) Lactose Supertab®. 
 
 

As suas curvas TG/DTG apresentaram perda de massa em cinco etapas 

entre 140-171 ºC, 171-205 ºC, 205-328 ºC, 328-473 ºC e 473-667 ºC, com perda de 

3,74%, 18,0%, 46,74%, 7,78% e 22,63%, respectivamente. A antecipação da 

decomposição ocorreu 30 ºC abaixo em relação as curvas TG/DTG da INH, 

isoladamente. Fato que reforça uma provável interação. 

 
Por ser um açúcar redutor, a lactose apresenta incompatibilidade com 

compostos que contêm grupos aminos primário e secundário, como ocorre com INH 

e PZA, resultando em produtos de cor castanha, devido à reação de condensação 

do tipo Maillard (ROWE; SHESKEY; WELLER, 2003). 
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Haywood et al, 2005, analisaram misturas entre a isoniazida pura, amostras 

comerciais e excipientes e demonstraram que a incompatibilidade entre INH e a 

lactose não é meramente devido as condições do teste acelerado. As curvas DSC 

da isoniazida e misturas entre isoniazida: lactose mostraram um alargamento e 

deslocamento do endoterma de fusão da isoniazida pura de 171,46 ºC para o 

intervalo entre 165,39-169,17 ºC, demonstrando uma incompatibilidade 

concentração-dependente entre isoniazida e lactose, além disso, foi observado um 

evento endotérmico (142 – 148 ºC) nas misturas isoniazida: lactose, correspondendo 

à reação de desidratação da lactose.  

 
As curvas DSC e DTA da PZA e celulose MC 101® (Figura 19a) apresentaram 

uma endoterma atribuída à eliminação de água superficial seguida pelas endotermas 

de fusão e decomposição da PZA e decomposição da celulose, respectivamente. 

Observou-se que apareceram os eventos relativos aos mesmos isoladamente.  

 

As curvas TG/DTG entre a PZA-Celulose MC 101® apresentaram perda de 

massa em quatro etapas entre 151-203 ºC, 203-362 ºC e 362-525 ºC, de 42,24%, 

39,52% e 11,90%, respectivamente. Supõe-se que não existiu interação entre elas. 

 

As curvas DSC e DTA da mistura PZA e lactose supertab® (Figura 19b) 

apresentaram 3 endotermas correspondentes à transição cristalina da lactose, e da 

fusão da pirazinamida em temperaturas inferiores e o pico de fusão da lactose. 

Observou-se que apresentou deslocamento da endoterma de fusão para 

temperaturas mais baixas em 13 ºC da temperatura onset encontrada na curva DSC 

da PZA e ausência de eventos, que podem ser indicativo de provável interação. As 

suas curvas TG/DTG apresentaram perda de massa em cinco etapas entre 129-145 

ºC, 145-204 ºC, 204-264 ºC, 264-471 ºC e 471-589 ºC, com perda de massa de 

3,38%, 43,22%, 19,46%, 22,89% e 10,48%, respectivamente. A decomposição 

ocorreu 21 ºC abaixo da temperatura observada nas curvas da PZA. 
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Figura 19. Curvas DSC, DTA e TG/DTG da PZA com os excipientes: a) Celulose MC 

101®, b) Lactose Supertab®.  
 
 
 

As curvas DSC e DTA do ETA e celulose MC 101® (Figura 20a) apresentaram 

quatro eventos, uma endoterma de transição polimórfica do etambutol, 

imediatamente seguida pela endoterma relacionada à água. O terceiro evento está 

relacionado à fusão do etambutol e o último pico de decomposição da celulose.  

Embora a endoterma de decomposição da celulose tenha sido antecipada, pode-se 

observar que a fusão do etambutol ocorreu no mesmo intervalo, o que sugere que 

não houve interação entre elas. As curvas TG/DTG entre ETA-Celulose MC 101® 

apresentaram perda de massa em três etapas entre 224-309 ºC, 309-587 ºC e 587-

664 ºC, com perda de massa de 51,09%, 39,16% e 4,89%, respectivamente. A 

decomposição do ETA ocorreu a partir de 232 ºC em 3 etapas, e, por isso supõe-se 

que não ocorreu interação entre elas. 
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As curvas DSC e DTA do ETA e lactose Supertab® (Figura 20b) apresentaram 

quatro eventos, uma endoterma de transição polimórfica do etambutol, seguida 

pelas endotermas de desidratação, provavelmente devido a absorção de umidade, 

depois da transição cristalina da lactose anidra da forma α para a β e de fusão do 

etambutol, que apareceu em temperaturas menores com diferença de 31 ºC em 

relação a sua temperatura onset. O deslocamento da fusão do ETA e ausência de 

alguns eventos da lactose sugere uma provável interação entre as substâncias. 

 

 

 
Figura 20. Curvas DSC, DTA e TG/DTG da ETA com os excipientes: a) Celulose MC 

101®, b) Lactose Supertab®. 
 

 
As curvas TG/DTG entre ETA-Lactose Supertab® apresentaram perda de 

massa em cinco etapas entre 172-236 ºC, 236-378 ºC e 378-624 ºC, de 27,9%, 
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28,81% e 39,80%, respectivamente. A decomposição ocorreu 60 ºC abaixo da 

observada na curva do ETA, fato que reforça uma provável interação. O ETA é um 

aminoálcool e apresenta em sua estrutura o grupamento amino que é incompatível 

com a lactose, já citado nas curvas entre INH, PZA.  
 

As análises de DSC dos fármacos com lactose evidenciaram 

incompatibilidades entre os ativos e o excipiente. Portanto, apesar das propriedades 

de fluxo excelentes da lactose Supertab®, não foram preparadas misturas com este 

diluente para avaliação das propriedades reológicas. 

 

 

5.2.4. Análise das preparações ternárias e quaternárias 
 
 

As curvas de DSC, TG/DTG e DTA das preparações ternárias e quaternárias 

entre as substâncias ativas são mostradas nas Figuras 21a-b e 22a-b; e os eventos 

térmicos na Tabela 9.  

 
As curvas DSC e DTA para a preparação ternária na proporção (1:1:1) 

RIF+INH+PZA (Figura 21a) apresentaram dois eventos endotérmicos. O primeiro 

evento entre 141-160 ºC (Tpico = 148 ºC), e o segundo entre 173-190 ºC (Tpico= 178 

ºC), relativo à fusão da INH. As curvas TG/DTG apresentaram duas perdas de 

massa. O processo de decomposição teve início no intervalo de 131-269 ºC, com 

perda de massa de 63,5% e a segunda perda ocorreu entre 269-628 ºC, com perda 

de massa de 35,7%. O surgimento da endoterma na curva DSC/DTA entre 141-160 

ºC, não característico das substâncias ativas estudadas, assim como a ausência de 

eventos térmicos característicos a cada fármaco isoladamente, sugerem uma 

provável interação entre as substâncias. Além disso, o perfil termogravimétrico não 

corresponde ao somatório das curvas das substâncias individualmente.  

 
As curvas DSC e DTA para a preparação ternária na proporção (2:1:5,3) 

(Figura 21b) apresentaram três eventos endotérmicos. O primeiro evento entre 142-

150 ºC (Tpico = 145 ºC), o segundo entre 171-186 ºC (Tpico= 181 ºC), relativo à fusão 

da INH, o terceiro evento entre 198-204 ºC (Tpico = 200 ºC) à fusão da PZA. Nas 

curvas TG/DTG da mistura, a perda de massa ocorreu em três estágios, entre 134-
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208 ºC, 208-386 °C e 386-613 °C com perda de 57.0%, 25.6% e 16.8%, 

respectivamente. 

 
O surgimento da endoterma na curva DSC/DTA entre 142-150 ºC, não é 

característico das substâncias ativas estudadas, também apresentada na curva da 

preparação ternária (RIF+INH+PZA – 1:1:1), assim como a ausência de eventos 

térmicos característicos a cada uma substância isoladamente, sugerem uma 

provável interação entre elas. 

 

 
Figura 21. Curvas DSC, TG/DTG e DTA das preparações ternárias entre os fármacos 
tuberculostáticos: a- RIF + INH + PZA (Proporção 1:1:1); b- RIF + INH + PZA (Proporção 
21:1:5,3). 
 

 
Além disso, o perfil termogravimétrico não corresponde ao somatório das 

substâncias, o que reforça a ocorrência de provável interação entre os componentes 
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da mistura. Pode-se observar que o aumento da proporção de PZA proporcionou o 

aparecimento da sua endoterma de fusão, e da endoterma não característica as 

substâncias, também observada nas misturas binárias entre INH-PZA e INH-ETA. 

 
As curvas DSC e DTA para a preparação quaternária na proporção (1:1:1:1) – 

RIF, INH, PZA e ETA (Figura 22a) apresentaram três eventos endotérmicos. O 

primeiro evento entre 73-78 ºC (Tpico= 75 ºC) da transição polimórfica do ETA, o 

segundo entre 140-155 ºC (Tpico= 145 ºC), e o terceiro entre 169-177 ºC (Tpico= 173 

ºC) de fusão da INH. As curvas TG/DTG apresentaram três perdas de massa. O 

processo de decomposição inicia-se no intervalo de 137-201 ºC, 208-268 °C e 268-

576 °C com perda de massa de 21.2%, 32.3% e 41.9%, respectivamente. A 

decomposição teve início 65 °C, 45 °C, 25 °C e 95 °C antes das temperaturas 

observadas nas curvas TG/DTG das substâncias RIF, INH, PZA e ETA isoladas.  

 
 

Tabela 9. Principais eventos térmicos das preparações ternárias e quaternárias 
entre os principais fármacos anti-tuberculose. 

Amostras DSC: temperature de transição (onset–endset, ºC) 
(entalpia, ∆H = J g-1) 

 

 Evento 1 Evento 2 Evento 3 Evento 4 Evento 5 
RIF+INH+PZA 
(1:1:1) 

141-160 
(∆H = -113) 

173-190 
(∆H = 119) 

- - - 

RIF+INH+PZA 
(2:1:5,3) 

142-150 
(∆H = -26) 

171-186 
(∆H = -73) 

198-204 
(∆H = -12) 

- - 

RIF+INH+PZA+ETA 
(1:1:1:1) 

73-78 
(∆H = -5) 

140-155 
(∆H = -78) 

169-177 
(∆H = -94) 

- - 

RIF+INH+PZA+ETA 
 (2:1:5,3:3,67) 
 

73-78 
(∆H = -5) 

142-148 
(∆H = -5) 

163-172 
(∆H = -14) 

188-204 
(∆H = -112) 

265-271 
(∆H = -5) 

 

 

 
O surgimento da endoterma na curva DSC/DTA entre 140-155 ºC, não 

característico das substâncias ativas estudadas, também apresentada na curva da 

preparação 3 em 1 nas duas proporções, assim como a ausência de eventos 

térmicos característicos a cada uma isoladamente, sugerem uma provável interação 

entre as substâncias. Além disso, o perfil termogravimétrico não corresponde ao 

somatório das substâncias, e ocorreu antecipação do evento de decomposição, o 

que reforça a ocorrência de interação entre os componentes da mistura. 
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Figura 22. Curvas DSC, TG/DTG e DTA das preparações quaternárias entre os fármacos 
tuberculostáticos: a- RIF + INH + PZA ETA (Proporção 1:1:1:1); b- RIF + INH + PZA  + ETA 
(Proporção 2:1:1:5,3). 
 
 
 

As curvas DSC e DTA para a preparação quaternária na proporção 

(2:1:5,3:3,7) (Figura 22b) apresenta cinco eventos endotérmicos. O primeiro evento 

entre 73-78 ºC (Tpico= 74 ºC) da transição polimórfica do ETA, o segundo entre 142-

148 ºC (Tpico= 145 ºC) não característico a nenhuma das substâncias, o terceiro 

evento da fusão da INH 163-172 ºC (Tpico = 167 ºC), o quarto entre 188-204 ºC (Tpico 

= 193 ºC) de fusão da PZA e ETA, porque neste intervalo de temperatura ocorrem a 

fusão de PZA e ETA e o quinto 265-271 ºC (Tpico = 269 ºC) de decomposição da 

mistura. As curvas TG/DTG apresentaram decomposição em três estágios entre os 

intervalos de 130-202 ºC, 202-286 ºC e 286-605 ºC com perdas de massa de 34,0%, 

31,4% e 33,1%, respectivamente. A temperatura de decomposição teve início 
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antecipadamente em 72 °C, 52 °C, 32 °C e 102 °C das temperaturas observadas 

para RIF, INH, PZA e ETA, respectivamente, em suas curvas individuais.  

 
O surgimento da endoterma na curva DSC/DTA entre 142-148 ºC, não 

característico das substâncias ativas estudadas, também apresentada nas curvas 

das preparações 4 em 1 (1:1:1:1) e ternárias e a ausência de eventos térmicos 

característicos a cada uma isoladamente, sugerem uma provável interação entre as 

substâncias. Além disso, o perfil termogravimétrico não corresponde ao somatório 

das substâncias, que reforça a ocorrência de provável interação entre os 

componentes da mistura. 

 
Na mistura (2:1:5,3:3,7) a INH está em menor proporção, levando a um menor 

pico de fusão da mesma como pode ser visto por sua variação de entalpia. O 

segundo evento não característico pode ser indicativo da formação do composto de 

adição de RIF e INH - 3-(isonicotinoilhidrazinometil)rifamicina - fato que reforça a 

provável interação entre os fármacos,  além disso, a presença de ETA e PZA 

potencializam a formação deste composto (MARIAPPAN et al, 2005; ALVES, 2007; 

BHUTANI et al, 2005). A endoterma não característica das substâncias também foi 

visualizada nesta preparação. Observa-se que o aumento da proporção de PZA fez 

com que ocorresse o aparecimento da sua endoterma de fusão, porém a presença 

tanto de PZA quanto de ETA indicam potencializar a formação da endoterma entre 

142-148 ºC intervalo este também presente nas preparações ternárias e 

quaternárias (Tabela 9), reafirmando a sua possível ação catalítica, entre as 

substâncias RIF e INH, para formar o produto de degradação.  

 
 
5.2.5. Análise das preparações ternárias e quaternárias com os excipientes 
 
 

A curva DSC para a preparação quaternária, RIF, INH, PZA e celulose MC 

101® na proporção (2:1:5,3:5) (Figura 23a e eventos térmicos na Tabela 10) 

apresentou quatro eventos endotérmicos. O primeiro evento entre 92-100 ºC (Tpico = 

97 ºC) atribuído à eliminação de água superficial da celulose, o segundo entre 139-

160 ºC (Tpico= 148 ºC), o terceiro entre 163-187 ºC (Tpico= 178 ºC) de fusão da INH, 

e, o quarto evento entre 191-244 ºC (Tpico= 178 ºC) de decomposição da mistura. O 

comportamento térmico desta preparação é similar ao apresentado pela preparação 
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ternária (1:1:1), reafirmando que não há incompatibilidade entre a celulose e os 

fármacos. O segundo evento pode ser indicativo da formação do produto de 

degradação da reação entre RIF e INH - 3-(isonicotinoilhidrazinometil)rifamicina - 

fato já citado na curva da preparação quaternária na proporção (2:1:5,3:3,7).   

 
A curva DSC para a preparação quaternária entre as substâncias ativas (RIF, 

INH, PZA) e o excipiente celulose MC 101 na proporção (2:1:5,3:5) com estearato de 

magnésio 2%, bem como, com estearato de magnésio 2% e talco 1% (Figura 23) 

apresentaram os mesmos quatro eventos endotérmicos da curva com apenas a 

celulose (Tabela 10 e Fig. 23). Apesar de ter ocorrido alargamento dos eventos, o 

perfil da curva não apresentou alteração, sugerindo que não ocorreu interação entre 

os ativos e o excipiente. 

 

 
Figura 23. a. Curvas DSC das preparações ternárias entre os fármacos 

tuberculostáticos (2:1:5.3:5) – RIF, INH, PZA e Celulose MC 101® + 2% de Estearato de 
magnésio e 1% de Talco. 

 
 
A curva DSC para a preparação quaternária entre as substâncias ativas (RIF, 

INH, PZA, ETA) com o excipiente celulose MC 101, na proporção (2:1:5,3:3,7:2,7) 

(Figura 24a e Tabela 11), mostrou cinco eventos endotérmicos. O primeiro evento 

entre 71-78 ºC (Tpico = 73 ºC) atribuído à transição polimórfica do etambutol, o 

segundo entre 91-100 ºC (Tpico = 95 ºC), de eliminação da água superficial da 

celulose, o terceiro entre 139-162 ºC (Tpico = 148 ºC), não é característico a nenhuma 
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substância analisada, sugerindo interação entre as substâncias, já discutido 

anteriormente. A quarta endoterma, de fusão da INH, apareceu entre 163-180 ºC 

(Tpico = 179 ºC), e, o quinto evento entre 235-262 ºC (Tpico = 245 ºC) de 

decomposição da mistura. 

 
 
Tabela 10 - Principais eventos térmicos das preparações ternárias entre os fármacos e 
quaternária entre os principais fármacos anti-tuberculose e excipientes (Celulose Mc pH 
101®, Estearato de magnésio e talco). 

Amostras DSC: temperature de transição (onset–endset, ºC) (entalpia, ∆H = J g-1) 
 Evento 1 Evento 2 Evento 3 Evento 4 Evento 5 
RIF+INH+PZA 
(2:1:5,3) 

- 142-150 
(∆H = -26) 

171-186 
(∆H = -73) 

198-204 
(∆H = -12) 

- 

RIF+INH+PZA + 
Celulose Mc 101® 
(2:1:5,3:5)  

 
92-100 

(∆H = -3) 

 
139-160 

(∆H = -24) 

 
163-187 

(∆H = -39) 

 
191-244 

(∆H = -80) 

 
- 

RIF+INH+PZA +  
Celulose Mc 101® 
(2:1:5,3:5) + 2% 
Est. Mg 

 
92-100 

(∆H = -3) 

 
139-153 

(∆H = -15) 

 
166-186 

(∆H = -54) 

 
192-248 

(∆H = -104) 

 
- 

RIF+INH+PZA +  
Celulose Mc 101® 
(2:1:5,3:5)+ 2% 
Est. Mg+ 1% Talco 

 
89-98 

(∆H = -2) 

 
139-153 
(∆H = -7) 

 
165-187 

(∆H = -38) 

 
192-240 

(∆H = -60) 

 
- 

 
 

O surgimento, nesta preparação, da endoterma na curva DSC entre 139-162 

ºC, também observado nas curvas DSC das preparações 3 em 1 e na formulação 4 

em 1 (Fig. 23b), assim como a ausência e antecipação de eventos térmicos 

característicos a cada uma isoladamente, sugerem uma provável interação entre as 

substâncias ativas, mas não com o excipiente, uma vez que foram visualizados 

todos os eventos vistos na curva DSC 4 em 1 dos fármacos (RIF, INH, PZA e ETA) 

na proporção (1:1:1:1).  

 
A curva DSC para a preparação quaternária entre as substâncias ativas (RIF, 

INH, PZA, ETA) e o excipiente celulose MC 101, na proporção (1:1:1:1:2) (Figura 

24a) apresentou a endoterma característica da transição polimórfica do ETA entre 

72-78 ºC (∆H=-2 J/ g-1), a endoterma de desidratação da celulose entre 92-100 ºC 

(∆H=-3 J/ g-1), a endoterma entre 134-162 ºC (∆H=-55 J/ g-1) e a endoterma de 

decomposição da mistura entre 223-263 ºC (∆H=-29 J/ g-1). A endoterma de fusão da 

INH não foi observada.  
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Figura 24. a. Curvas DSC das preparações quaternárias entre os fármacos 
tuberculostáticos (2:1:5.3:3,7) e Celulose MC 101® nas proporções (1:1:1:1:2) e 
(2:1:5,3:3,7:2,7) b. Curvas DSC das preparações quaternárias entre os fármacos 
tuberculostáticos (2:1:5.3:3,7) e Celulose MC 101® (:2,7) + 2% de Estearato de 
magnésio e 1% de Talco. 

 

 

A curva DSC para a preparação quaternária na proporção (2:1:5,3:3,7:2,7) 

entre as substâncias ativas e os excipiente celulose MC 101 e estearato de 

magnésio 2% (Tabela 11 e Figura 24b) apresenta-se com os seguintes eventos: a 

endoterma de transição polimórfica do ETA, seguida pela endoterma de 

desidratação da celulose MC 101, em seguida a endoterma não característica das 

substâncias, e por último as duas endotermas de decomposição. 
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A curva DSC para a preparação quaternária na proporção (2:1:5,3:3,7:2,7) 

entre as substâncias ativas e os excipiente celulose MC 101, estearato de magnésio 

2% e talco 1% apresenta os mesmos eventos da curva com a celulose (Tabela 11 e 

Figura 24b). Embora tenha ocorrido alargamento dos eventos, pode-se notar que o 

perfil da curva não apresentou alteração, sugerindo que não ocorreu interação entre 

os ativos e o excipiente. A celulose tem demonstrado ser um excipiente 

comparativamente inerte e compatível para muitos fármacos (HAYWOOD et al, 

2005). 

 
Bhutani, Singh e Jindal, 2005, estudaram a compatibilidade entre os fármacos 

anti-tuberculose de primeira linha, por exemplo, RIF, INH, PZA e ETA através de 

combinações binária, ternária e quaternária dos quatro fármacos, submetidas as 

condições de estabilidade acelerada de ensaio à 40 ºC e 75% em relação a umidade 

do ar (UR), durante 3 meses, utilizando método validado de cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE) e cromatografia líquida / espectrometria de massa de tandem 

(LC-MS/MS). 

 
Foi demonstrado que os quatro tuberculostáticos, quando presentes em 

conjunto, interagem entre si. Nas misturas com rifampicina e etambutol e as 

contendo rifampicina com pirazinamida e etambutol onde a isoniazida estava 

ausente, a 3-formilrifamicina foi o produto de degradação chave, e que também 

apareceu um pico não identificado na mistura contendo RIF+PZA+ETA, e, 

ocorreram alterações químicas e mudanças físicas consideráveis com ETA puro e 

as misturas que o continham (BHUTANI; SINGH; JINDAL, 2005). 

 
Bhutani, Mariappan e Singh, 2004, estudaram a estabilidade química e física 

de antituberculosos com combinação de doses fixas (DFCs) com dois, três e quatro 

fármacos e observou que as contendo dois fármacos mostraram menos 

instabilidade química do que as de três ou quatro, o que indica que a pirazinamida e 

o etambutol podem ter um papel catalítico na reação. Portanto, a pirazinamida pode 

catalisar interações entre rifampicina e isoniazida.  
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Tabela 11. Principais eventos térmicos das preparações quaternárias entre os fármacos e 
quaternária entre os principais fármacos anti-tuberculose e excipientes (Celulose Mc pH 
101®, Estearato de magnésio e talco). Proporções dos fármacos (2:1:5,3:3,7) e Proporções 
dos fármacos com a celulose MC 101(2:1:5,3:3,7:2,7). 

Amostras DSC: temperature de transição (onset–endset, ºC) (entalpia, ∆H = J/ g-1) 
 Evento 1 Evento 2 Evento 3 Evento 4 Evento 5 
RIF+INH+PZA+ 
ETA  

73-78 
(∆H = -5) 

- 142-148 
(∆H = -5) 

163-172 
(∆H = -14) 

188-204 
(∆H = -112) 

RIF+INH+PZA+ 
ETA + Celulose Mc 
101®  

 
71-78 

(∆H = -4) 

 
91-100 

(∆H = -3) 

 
139-162 

(∆H = -25) 

 
163-179 

(∆H = -12) 

 
235-262 

(∆H = -23) 
RIF+INH+PZA+ 
ETA + Celulose Mc 
101®  + 2% Est. 
Mg 

 
72-76 

(∆H = -5) 

 
91-100 

(∆H = -4) 

 
148-181 

(∆H = -106) 

 
221-229 
(∆H = -3) 

 
235-262 

(∆H = -16) 

RIF+INH+PZA+ 
ETA + Celulose Mc 
101® + 2% Est. 
Mg+1% Talco 

 
72-78 

(∆H = -4) 

 
93-100 

(∆H = -3) 

 
146-182 

(∆H = -83) 

 
- 

 
245-261 

(∆H = -34) 

 
 
 
Foi observada decomposição na temperatura ambiente, e foi notado que nas 

temperatura e umidade utilizadas, o percentual de degradação aumentou. Na 

presença de luz, o percentual de degradação elevou-se muito mais, principalmente, 

em embalagens blisters. A integridade da embalagem também foi afetada e o 

produto mostrou mudança de coloração no interior do pacote. Os achados sugerem 

a necessidade de estabelecer um programa de vigilância pós-comercialização, a fim 

de monitorar a qualidade e estabilidade de produtos DFCs em circulação, e, 

embalagens mais fortes são necessárias, pois algumas formulações DFCs 

estudadas do mercado estavam fisicamente instáveis em embalagens intactas, 

antes mesmo do prazo de validade vencer (BHUTANI; MARIAPPAN; SINGH, 2004).  

 
Não foram detectadas incompatibilidades da celulose, estearato de magnésio 

e talco com os fármacos estudados, através de DSC, DTA e TG/DTG. O emprego de 

adjuvantes tecnológicos compatíveis com os fármacos poderia ser uma alternativa 

para reduzir as incompatibilidades. 
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5.3. ESTUDO DE ESTABILIDADE ACELERADA 
 
 
5.3.1. Misturas binárias 
 
 
 As curvas DSC para a mistura RIF e INH (Figura 25a) apresentaram os 

mesmos eventos, não ocorrendo mudanças nos perfis das curvas. Notou-se que a 

curva em 6 meses apresentou uma mudança no valor da temperatura onset  162-

171 ºC (∆H = - 78 J g-1), Ocorrendo deslocamento da temperatura em 8 ºC.  

  
Figura 25. Curvas DSC das preparações binárias entre os fármacos tuberculostáticos no 
estudo de estabilidade. a) RIF +INH; b) RIF + PZA. 

 
 
As curvas DSC para a mistura RIF e PZA (Figura 25b) apresentaram a 

endoterma de fusão no mesmo intervalo que aparecem à fusão de RIF (181–196 ºC) 

e da PZA (188–194 ºC), e, por isso os eventos de fusão das substâncias não 
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puderam ser visualizados isoladamente, porém, pode-se observar a antecipação em 

5 ºC em relação a endoterma de fusão da PZA nos três tempos. Em seguida, 

observou-se a endoterma de decomposição da PZA e a exoterma de decomposição 

da RIF. O perfil da curva manteve-se constante nos 3 tempos. 

 
As curvas DSC para a mistura RIF e ETA (Figura 26a) nos três tempos 

apresentaram a endoterma de transição polimórfica e o evento endotérmico de 

fusão. O perfil das curvas manteve-se constante, sendo a antecipação da endoterma 

já constatada no tempo zero em 3 ºC. Os eventos de fusão para RIF e ETA ficam no 

mesmo intervalo, não sendo possível visualizar os eventos dos fármacos, 

separadamente. Em seguida observou-se a exoterma de decomposição da RIF. A 

amostra apresentou-se úmida, mas não diluída, devido à presença de ETA. 

 

 
Figura 26. Curvas DSC das preparações binárias entre os fármacos tuberculostáticos no 
estudo de estabilidade. a) RIF + ETA; b) INH + PZA. 
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As preparações binárias, contendo INH com PZA (Figura 26b), apresentaram 

duas endotermas: de fusão e decomposição, conforme já descrito no item 5.2.2. Nos 

tempos 3 e 6 meses, respectivamente, as endotermas apareceram entre 142-149 ºC 

(∆H = - 186 J g-1) e a decomposição a partir de 173 ºC e entre 141-149 ºC (∆H = - 

180 J g-1) e a decomposição a partir de 205 ºC. O evento no tempo zero ocorreu 

entre 141-151 ºC (∆H = - 221 J g-1) para INH-PZA. O evento endotérmico neste 

intervalo não é característico a nenhuma das substâncias, como pode ser visto em 

suas curvas isoladas (item 5.2.1). Pode-se observar que ocorreu antecipação da 

endoterma da INH em aproximadamente 29 ºC e 47 ºC para a PZA nos três tempos, 

em relação as suas temperaturas onset, sugerindo a ocorrência de interação entre 

os fármacos. 

 
Na preparação entre INH e ETA (Figura 27a) foram apresentados os mesmos 

eventos nas curvas DSC já descritos no tempo zero (item 5.2.2), como: a endoterma 

de transição polimórfica do ETA, logo após, uma endoterma de fusão e eventos de 

decomposição. O intervalo do evento endotérmico de fusão encontrado nos tempos 

3 e 6 meses ocorreu entre 141-151 ºC com ∆H de 157 J g-1 e 107 J g-1, 

respectivamente. Observa-se um menor pico endotérmico no tempo de 6 meses com 

maior decomposição. O aparecimento do evento endotérmico em temperaturas 

menores, cerca de 30 ºC, para a INH e de 56 ºC para ETA , assim como ausência de 

eventos de fusão dos fármacos e o surgimento do pico endotérmico não 

característico a nenhuma das substâncias, sugerem provável interação nas curvas 

DSC 

 
As curvas DSC da preparação entre PZA e ETA (Figura 27b) apresentaram a 

endoterma de transição polimórfica, em seguida uma endoterma de fusão, que 

ocorre nos intervalos de fusão para as duas substâncias (item 5.2.1). Ocorreu 

antecipação da endoterma de fusão em 20 ºC em relação ao intervalo de fusão para 

PZA e em 28 ºC para o ETA. Nos tempos 3 e 6 meses ocorreu antecipação em 35 

ºC para PZA e em 43 ºC para o ETA. Os comportamentos das curvas DSC sugerem 

provável interação entre elas. 
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Figura 27. Curvas DSC das preparações binárias entre os fármacos tuberculostáticos no 
estudo de estabilidade. a) INH + ETA; b) PZA + ETA. 
 
 

Singh et al, 2002, pesaram as amostras e transferiram para provetas de 10 

ml, em seguida, armazenaram separadamente em uma câmara de umidade. Eles 

verificaram que a mistura entre RIF - ETA e PZA – ETA mostraram-se como massa 

úmida. As amostras contendo INH e ETA tornaram-se líquidas com o tempo, devido 

à dissolução dos fármacos com o ganho de umidade, no período de 32h. As 

amostras em estudo mostraram-se como massa úmida, porém não foram verificadas 

as dissoluções das mesmas. 

 
Bhutani, Mariappan e Singh, 2004, verificaram que as formulações com 

tuberculostáticos em embalagens com fitas de alumínio foram estáveis, enquanto as 



 97

embalagens blisters e formulações não embaladas ganharam umidade, 

principalmente na presença de luz. Os comprimidos com INH-ETA apresentaram 

ganho constante de umidade tanto na presença quanto na ausência de luz, 

comportamento este que foi maior em embalagem com blister colorido, onde o 

estudo teve que ser interrompido com 60 dias, pois os comprimidos foram 

dissolvidos devido à umidade adquirida. 

 
Todas as curvas sugerem provável interação entre as substâncias binárias 

e/ou formação de eutéticos, pois ocorreu ausência de eventos térmicos relacionados 

aos fármacos isoladamente, ou os eventos não puderam ser visualizados porque 

ocorrem no mesmo intervalo de fusão das mesmas. Além disso, foi visto antecipação 

de outros eventos, assim como o surgimento de endotermas em temperaturas 

menores, que sugerem provável interação. 

 
 
5.3.2. Preparação ternária 
 
 

A presença da endoterma em temperaturas mais baixas foi característica nos 

três tempos, e que não é característico das substâncias ativas estudadas, a 

ausência de eventos térmicos característicos a cada uma isoladamente, sugerem 

uma provável interação entre as substâncias.  

 

 

 

 
 

Figura 28. Curvas DSC das preparações ternária entre os fármacos antituberculose no 
tempo 0, 3 meses e 6 meses.  
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A curva DSC para a preparação ternária na proporção (2:1:5,3) (Figura 28) no 

tempo zero apresentou três eventos endotérmicos. O primeiro evento entre 142-150 

ºC, o segundo entre 171-186 ºC, relativo à fusão da INH, o terceiro evento entre 198-

204 ºC à fusão da PZA.  

 
No tempo 3 meses, o primeiro evento endotérmico ficou no intervalo entre 

138-146 ºC, o segundo evento entre 165-185 ºC de fusão da INH, o terceiro evento 

endotérmico no intervalo 188-198 ºC de fusão da PZA e o quarto evento entre 208-

213 ºC de decomposição da PZA. Ocorreu o aparecimento do evento em 

temperaturas menores, não característico a nenhuma das substâncias, antecipação 

do evento da INH em 5 ºC.  

 
No tempo 6 meses, o primeiro evento endotérmico ficou no intervalo entre 

140-147 ºC, o segundo evento entre 156-161 ºC de fusão da INH, o terceiro evento 

endotérmico no intervalo 167-184 ºC de fusão da PZA. O aparecimento do evento 

não característico as substâncias, antecipação do evento da INH em 14 ºC, e da 

PZA em 19 ºC reforçam a provável interação.  

 
Observou-se a antecipação da endoterma de fusão da INH e PZA, assim 

como o surgimento do segundo evento endotérmico também em temperaturas não 

características as substâncias estudadas, reforçando a provável interação entre 

elas. 
 
 

5.3.3. Preparação quaternária 
 
 

A endoterma não característica das substâncias também foi visualizada nesta 

preparação, além de ausência de eventos térmicos característicos a cada uma 

isoladamente, sugerindo, também, provável interação entre as substâncias. 

 
A curvas DSC no tempo zero (Figura 29) apresentou cinco eventos 

endotérmicos. O primeiro evento entre 73-78 ºC da transição polimórfica do ETA, o 

segundo entre 142-148 ºC não característico a nenhuma das substâncias, o terceiro 

evento da fusão da INH entre 163-172 ºC, o quarto entre 188-204 ºC de fusão da 
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PZA e ETA, porque neste intervalo de temperatura ocorrem a fusão de PZA e ETA e 

o quinto 265-271 ºC de decomposição da mistura. 

 
No tempo 3 meses, o primeiro evento endotérmico ficou no intervalo entre 73-

78 ºC da transição polimórfica do ETA, o segundo evento entre 139-146 ºC que não 

é característico das substâncias, o terceiro evento endotérmico no intervalo 149-165 

ºC de fusão da INH, o quarto evento entre 172-180 ºC de decomposição da PZA, o 

quinto evento entre 198-209 ºC de fusão do ETA e o sexto evento endotérmico de 

decomposição da mistura entre 254-260 ºC . Ocorreu o aparecimento do evento em 

temperaturas menores, não característico a nenhuma das substâncias, antecipação 

do evento da INH em 21 ºC, da PZA em 16 ºC. 

 

 
Figura 29. Curvas DSC das preparações quaternária entre os fármacos antituberculose no 
tempo 0, 3 meses e 6 meses. 
 

 
No tempo 6 meses, o primeiro evento endotérmico ficou no intervalo entre 73-

78 ºC da transição polimórfica do ETA, o segundo evento entre 140-148 ºC que não 

é característico das substâncias, o terceiro evento endotérmico no intervalo 150-165 

ºC de fusão da INH, o quarto evento entre 187-204 ºC de fusão da PZA e do ETA, 

pois nesta faixa de temperatura ocorrem a fusão de PZA e ETA. Ocorreu o 

aparecimento do evento em temperaturas menores, não característico a nenhuma 

das substâncias, antecipação do evento da INH em 20 ºC.  

 



 100

Os comportamentos das misturas nas três curvas DSC demonstraram 

provável interação entre as substâncias. 

 
 
5.4. PROPRIEDADES REOLÓGICAS E TECNOLÓGICAS 
 
 
5.4.1. Propriedades reológicas e tecnológicas dos fármacos 
 
 

Para avaliação do fluxo deve-se ter em mente que a análise é feita em cima 

do conjunto dos resultados das propriedades reológicas e tecnológicas. Quanto 

maior a densidade e menor ângulo de repouso, assim como, quanto menor a 

diferença entre as Dap e Dc, melhor o fluxo. Da mesma forma, quanto menor a 

resistência das partículas se oporem ao movimento, menor o ângulo de repouso, e, 

conseqüentemente, boas propriedades de fluxo. 

 
Na Tabela 12 estão às propriedades reológicas e tecnológicas de RIF, INH, 

PZA e ETA.  

 
Apesar de nenhuma das substâncias ativas ter apresentado fluxo livre, a INH 

foi a substância que apresentou maiores valores de densidades, menor ângulo de 

repouso e menores valores para FH e IC. Portanto, entre os quatro princípios ativos 

a INH foi quem apresentou melhores propriedades de fluxo. 

 
Tabela 12. Propriedades reológicas e tecnológicas dos princípios ativos. 

Substâncias 
Ativas Dap (g/mL)1 Dc (g/mL)2 FH2 IC (%)2 AR (°)1 

RIF 0,41 (0,69)a 0,62 (0,59)a 1,51abc 33,87abc 45,49 (1,87)a 

INH 0,70 (0,58)a 0,84 (1,63)a 1,20a 16,66a 27,91 (3,58)a 

PZA 0,56 (0,54)a 0,68 (0,66)a 1,21b 17,64b 52,30 (0,92)a 

ETA 0,34 (1,12)a 0,41 (1,18)a 1,20c 17,07c 47,74 (1,18)a 

P-valor* <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Média (Coeficiente de variação) 
* P-valor da análise de variância (ANOVA) 
1 – Valores seguidos de pelo menos uma letra igual na coluna, diferem significativamente pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5%. 
2 - Valores seguidos de pelo menos uma letra igual na coluna, diferem significativamente pelo 
teste de Dunnett, ao nível de 5%. 
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Embora o ETA e a PZA tenham demonstrado menor diferença entre as 

densidades aparente e de compactação, apresentaram valores de ângulos de 

repouso mais elevados, que pode ser devido à forma retangular das suas partículas, 

ocasionando um arranjo que aprisiona ar entre as partículas e leva a um maior atrito 

com a superfície, desfavorecendo o fluxo. A dificuldade de fluxo pode também estar 

associada à umidade, principalmente, para ETA que é higroscópico, pois o teor de 

umidade é considerado um fator dominante, que afeta a força adesiva (SHIMADA; 

YONEZAWA; SUNADA, 2003). 

 
O IC e FH foram semelhantes para INH, PZA e ETA, conforme apresentado 

na Tabela 6, com fluxo entre favorável – tolerável, necessitando da adição de 

deslizantes, para obter melhor fluxo. 

 
A RIF apresentou o maior valor entre a diferença das densidades aparentes e 

de compactação, assim como maiores IC, FH e AR o que leva a um não 

favorecimento do fluxo, necessitando da incorporação de deslizantes. Valores de 

densidades baixas com ângulos de repouso alto (RIF e ETA) indicam mau fluxo. O 

menor tamanho das partículas de RIF e sua forma de agulhas favoreceram esse 

comportamento. 

 
Os valores obtidos para RIF e INH estão de acordo com os achados por 

Freire et al, 2007, em estudo onde foram comparadas as características físicas 

(tecnológicas) de diferentes lotes de INH e RIF.  

 
As diferenças nas densidades, ângulo de repouso, forma e tamanho das 

partículas podem levar a problemas na mistura e perda de reprodutibilidade 

(FREIRE et al, 2007).  

 
As substâncias ativas diferem estatisticamente pela análise de variância 

(ANOVA) tanto no teste Tukey quanto no de Dunnett nos valores das densidades 

aparente, de compactação e ângulo de repouso, porém, nos valores para FH e IC 

apenas a RIF difere estatisticamente das demais em todos os testes. 

 
Com exceção da Isoniazida, os demais fármacos estudados apresentaram 

propriedades reológicas pobres, com fluxo fraco a tolerável, determinadas pelas 

características físicas das partículas: tamanho reduzido e forma de agulhas da 
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Rifampicina; forma retangular da Pirazinamida e Etambutol, além da baixa 

densidade deste último. A partir dos resultados obtidos, constatou-se a necessidade 

da adição de corretivo de fluxo. 

 
 
5.4.2. Propriedades reológicas e tecnológicas das preparações binárias 

 
 
A fim de avaliar a influência de cada uma das substâncias no fluxo dos 

demais ativos, foram realizadas as análises das propriedades reológicas e 

tecnológicas das preparações binárias (Tabela 13). Os valores para AR não 

diferiram estatisticamente entre todas as preparações binárias, porém, Dap e Dc 

diferiram estatisticamente entre elas, exceto entre INH-ETA e PZA-ETA. Os valores 

de FH e IC diferiram estatisticamente, porém não ocorreu diferença estatística entre 

as preparações RIF-INH, INH-ETA e PZA-ETA. 

 
Os resultados demonstram que as misturas apresentam problema de fluxo, 

apesar dos valores de ângulo de repouso terem diminuído, ficando na faixa de fluxo 

entre tolerável e razoável. Essas características podem ser melhoradas com a 

adição de corretivos de fluxo. 

 
 
Tabela 13. Propriedades reológicas e tecnológicas das preparações binárias entre as 
substâncias ativas, na proporção 1:1. 

 
 

Princípios Ativos Dap (g/mL)1 Dc (g/mL)2 FH1 IC (%)1 AR (°)1 

RIF + INH 0,57 (1,10)ab 0,76 (0,74)abc 1,33a 24,80a 38,46 (1,98) 

RIF + PZA 0,52 (1,01)ab 0,72 (1,20)abc 1,38abc 28,04bc 39,43 (3,75) 

RIF + ETA 0,33 (1,73)ab 0,50 (0,64)cd 1,52abc 34,80abc 36,34 (3,12) 

INH + PZA 0,62 (2,60)ab 0,75 (0,36)de 1,21abc 16,74abc 36,45 (2,01) 

INH + ETA 0,41(3,36)a 0,53 (1,50)bd 1,29b 22,60b 39,70 (4,10) 

PZA + ETA 0,42 (3,51)b 0,55 (4,20)ce 1,31c 24,61c 37,70 (3,36) 

P-valor* <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,056 

Média (Coeficiente de variação) 
* P-valor da análise de variância (ANOVA) 
1 – Valores seguidos de pelo menos uma letra igual na coluna, diferem significativamente pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5%. 
2 - Valores seguidos de pelo menos uma letra igual na coluna, diferem significativamente pelo 
teste de Dunnett, ao nível de 5%. 



 103

A presença de uma segunda substância ativa com a RIF contribuiu para a 

melhoria das propriedades reológicas, como pode ser visto na tabela 13, exceto para 

a preparação RIF:ETA. De fato, a presença de ETA nas misturas binárias provocou 

diminuição nos valores de densidade aparente e de compactação, o que no caso da 

RIF foi crítico, apresentando valores estatisticamente diferentes para as demais 

misturas, resultando na mistura com as propriedades mais desfavoráveis. 

 
As misturas binárias onde a INH estava presente apresentaram os melhores 

resultados das propriedades reológicas, com valores de Dap e Dc maiores, menores 

diferenças entre as densidades, que resultaram em menores valores de IC e FH. 

Isso é devido às boas propriedades de fluxo observadas para a INH isoladamente.  

 
Das preparações binárias, a que apresentou melhores resultados de 

propriedades reológicas e tecnológicas foi a preparação entre INH-PZA. A 

preparação que apresentou resultados mais desfavoráveis foi entre RIF-ETA. 

 
 
5.4.3. Propriedades reológicas e tecnológicas das preparações ternárias 
(RIF+INH+PZA) e celulose MC 101® (Proporções 1:1:1:1:1, 1:1:1:1:2 e 2:1:5,3:5) 
 
 

Para as preparações ternárias com o excipiente celulose MC 101 o IC indicou 

fluxo favorável a tolerável,mas não apresentou diferença estatística apenas entre as 

misturas nas proporções 1:1:1:1 e 1:1:1:2, como pode ser visto na Tabela 14. Os 

valores para FH indicam mau fluxo, e a diferença estatística significante ocorreu 

entre as proporções 1:1:1:2 e 2:1:5,3. Os resultados para ângulo de repouso 

indicaram fluxo tolerável, necessitando adicionar deslizantes, com diferença 

estatística das proporções em relação apenas a proporção 2:1:5,3. Esse 

comportamento pode ser devido à forma da celulose, pode ter levado a uma maior 

quantidade de ar entre as partículas, levando a um maior atrito com a superfície. 

 
À medida que aumentou a quantidade de celulose ocorreu redução 

estatisticamente significativa das densidades, em relação apenas a proporção da 

combinação para DFCs conseqüentemente redução nos valores de FH e IC, porém 

ocorreu aumento no ângulo de repouso, que poderia ser imputado ao tamanho e 

forma das partículas de celulose. Nenhuma das misturas contendo apenas o 
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excipiente celulose MC 101, apresentou fluxo, necessitando da adição de corretivos 

de fluxo. 

 
 
 

Tabela 14: Propriedades reológicas e tecnológicas das misturas – princípios ativos 
RIF+ISO+PIR e excipientes (Proporções 1:1:1:1, 1:1:1:2 e 2:1:5,3:5). 

 
 
 
 
5.4.4. Propriedades reológicas e tecnológicas das preparações ternárias 
(RIF+INH+PZA) e celulose MC 101® proporção (2:1:5,3:5), Estearato de 
magnésio 1 e 2% e Talco 1% 
 
 

Nenhuma das misturas contendo apenas o excipiente celulose MC 101, 

apresentou fluxo incluindo as contendo estearato de magnésio, em ambas 

concentrações e talco, ao simular a vibração da compressora. 

 
Embora com a adição dos corretivos de fluxo tenham ocorrido melhoras nos 

valores para AR, FH e IC, as mesmas foram estatisticamente significativas entre eles 

nas proporções estudadas, como pode ser visto na Tabela 15. 

 
À medida que acrescentou os corretivos de fluxo ocorreu aumento nos 

valores das densidades e redução do ângulo de repouso, IC e FH. Os resultados 

encontrados indicaram bom fluxo para o IC, porém o mesmo não foi visto para o AR 

e pode ter sido devido ao tamanho e forma das partículas não contribuírem. 

 
Observou-se que ocorreu uma tendência a melhorar as propriedades 

reológicas e tecnológicas das misturas, quando aumentou a concentração de 

estearato de magnésio e talco.  

Princípios Ativos Dap (g/mL)1 Dc (g/mL)1 FH1 IC (%)1 AR (°)1 

RIF + ISO + PIR + MC 101 
1:1:1:1 0,52 (1,80)ab 0,67 (1,30)ab 1,28b 22,2b 32,4 (1,00)b 

RIF + ISO + PIR + MC 101 
1:1:1:2 0,47 (0,37)a 0,62 (1,70)a 1,33a 24,8a 32,2 (0,92)a 

RIF + ISO + PIR + MC 101 
(2:1:5.3:5) 0,48 (1,04)b 0,60 (0,50)b 1,27a 21,1a 35,3 (4,23)ab 

P-valor* <0,001 <0,001 0,018 0,019 0,011 
Média (Coeficiente de variação) 
* P-valor da análise de variância (ANOVA) 
1 – Valores seguidos de pelo menos uma letra igual na coluna, diferem significativamente pelo teste de Tukey, ao nível de 5%. 
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Tabela 15: Propriedades reológicas e tecnológicas das misturas – princípios ativos 
RIF+ISO+PIR e excipiente Celulose MC 101 (Proporções 2:1:5,33:5); EMg 1%; EMg 2%; 
Talco 1%. 

 
 
 
5.4.5. Propriedades reológicas e tecnológicas das preparações quaternárias 
 
 

A tabela 16 apresenta as propriedades reológicas e tecnológicas das misturas 

entre as quatro substâncias ativas em proporções iguais e nas quantidades 

preconizadas pela OMS para a formulação em dose fixa combinada. 

 
Ao comparar as preparações com as quatro substâncias ativas (RIF, INH, 

PZA, ETA) observou-se resultados semelhantes, apesar da mistura de proporção 

(1:1:1:1) ter apresentado redução significativa no ângulo de repouso. Esse valor 

favorável pode ser atribuído à maior quantidade de INH na mistura em relação aos 

fármacos (25% contra 8,33% na mistura 2:1:5,3:3,7), a qual apresentou o menor 

valor para ângulo de repouso (Tabela 12). 

 
A diferença entre as Dap e Dc foi menor para a preparação (2:1:5,3:3,7). No 

entanto, o maior valor para ângulo de repouso e menores densidades, pode ser 

devido ao aumento da concentração de ETA e RIF na preparação, que 

Princípios Ativos Dap (g/mL)2 Dc (g/mL)1 FH1 IC (%)1 AR (°)1 

RIF + ISO + PIR + MC 101 (2:1:5.3:5) 0,48 (1,04)abc 0,60 (0,50)ab 1,27abcd 21,1abcd 35,3 (4,231)a 

RIF + ISO + PIR + MC 101 
(2:1:5.3:5)+ EMg 1% (**) 0,52 (0,00)a 0,64 (0,31)ab 1,22ª 18,3a 33,2 (3,085)b 

RIF + ISO + PIR + MC 101 
(2:1:5.3:5)+ EMg 1% + Talco (**) 0,54 (1,03)b 0,65 (0,83)a 1,21b 17,3b 31 (4,974)a 

RIF + ISO + PIR + MC 101 (2:1:5.3:5) 
+ EMg 2% (**) 0,54 (0,26)a 0,66 (0,64)b 1,22c 17,9c 32,3 (1,349)c 

RIF + ISO + PIR + MC 101 (2:1:5.3:5) 
+ EMg 2% + Talco (**) 0,56 (1,49)c 0,68 (1,13)ab 1,21d 17,4d 31,8 (6,027)d 

P-valor* <0,001 <0,001 0,001 0,001 0,029 

Média (Coeficiente de variação) 
* P-valor da análise de variância (ANOVA) 
1 – Valores seguidos de pelo menos uma letra igual na coluna, diferem significativamente pelo teste de Tukey, 
ao nível de 5%. 
2 - Valores seguidos de pelo menos uma letra igual na coluna, diferem significativamente pelo teste de Dunnett, 
ao nível de 5%. 
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apresentaram tamanho de partícula (no caso da RIF) e formas desfavoráveis ao 

fluxo pelo aumento de ar e atrito entre as partículas, conforme descrito 

anteriormente (seção 5.4.1). 

 
Os valores de IC e FH indicaram fluxo fraco para ambas as proporções, mas 

demonstraram diferença estatística significante, comprovando a necessidade de 

adição de reguladores de fluxo, pois valores menores que 1,25 indicam boa fluidez e 

pós com valores entre 1,25 - 1,5 apresentam fluxo fraco. Além disso, nenhuma das 

misturas apresentou fluxo livre, reforçando a necessidade de adição desses 

adjuvantes. 

 
 A mistura dos quatro ativos apresentou fluxo pobre, especialmente a 

preparação contendo a quantidade de fármacos preconizada para a formulação de 

produtos em dose fixa combinada, uma vez que nessa mistura, a Isoniazida, que 

possui o melhor fluxo, foi adicionada a uma concentração menor. Esse resultado 

indica a necessidade de adicionar reguladores de fluxo para processamento da 

mistura. 

 
 
5.4.6. Propriedades reológicas e tecnológicas das preparações quaternárias 
(RIF+INH+PZA+ETA) e celulose MC 101® (Proporções 1:1:1:1:1, 1:1:1:1:2 e 
2:1:5,3:3,7:2,7) 
 
 
 Apesar da lactose Supertab® apresentar melhores propriedades reológicas e 

tecnológicas, comparada à celulose MC 101, o excipiente de escolha para a 

continuidade dos estudos foi à celulose MC 101. Esta decisão foi apoiada após 

constatados fortes indícios de incompatibilidade e/ou interações entre a lactose e os 

fármacos estudados através de análises de DSC. A Tabela 16 apresenta as 

propriedades reológicas e tecnológicas das preparações contendo celulose MC 

101® e do excipiente isoladamente. 

 
Ao comparar a preparação 1:1:1:1:1 com celulose em relação a sem celulose 

1:1:1:1, observa-se que ocorreu diferença estatística significante entre os valores de 

Dap, FH e IC, com discreta redução na diferença entre as densidades, porém não 

ocorreu diferença significativa nos valores de AR e Dc. Estas variações podem ser 
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atribuídas aos baixos valores de densidade da celulose e a redução de 5% na 

concentração de INH. 

 
Tabela 16. Propriedades reológicas e tecnológicas das preparações quaternárias 
(RIF+INH+PZA+ETA) e celulose MC 101® (Proporções 1:1:1:1:1, 1:1:1:1:2 e 2:1:5,3:3,7). 

 
 

Quando a celulose foi acrescentada a formulação no percentual de 33,33% 

(preparação 1:1:1:1:2) em comparação com 20% (mistura 1:1:1:1:1), apresentou 

uma melhoria na diferença entre os valores das densidades, redução no FH, IC, Dc e 

maior valor para o ângulo de repouso, estatisticamente significante, que pode estar 

relacionado à sua baixa densidade e as formas das partículas. 

 
Ocorreu aumento na Dc da mistura 2:1:5,3:3,7:2,7 com relação a mistura sem 

celulose (2:1:5,3:3,7), porém não ocorreu diferença entre os valores de Dap 

apresenta diferença estatisticamente significativa entre os valores de Dc, e por isso, 

provocou variações negativas nos valores de FH e IC. A estas variações, bem como 

a diminuição do valor AR estatisticamente significante, poderia ser imputado ao 

tamanho e forma das partículas de celulose. 

 

Princípios Ativos Dap (g/mL)1 Dc (g/mL)2 FH1 IC (%)1 AR (°)1 

Celulose MC 101® 0,35 (0,90) 0,45 (0,44) 1,28 22,22a 27,00 (1,63) 

RIF + INH + PZA + ETA 
1:1:1:1 0,46 (1,76)abcd 0,66 (3,26)c 1,43a 30,30ab 27,18 (2,60)ac 

RIF + INH + PZA + ETA 
2:1:5,3:3,7 0,42 (1,96)a 0,57 (1,19)ab 1,36ab 26,32bd 38,20 (3,16)abe 

RIF + INH + PZA + ETA 
+ Celulose MC 101 

1:1:1:1:1 
0,43 (1,65)b 0,65 (0,62)ab 1,51ac 33,85bc 28,21 (1,65)bde 

RIF + INH + PZA + ETA 
+ Celulose MC 101 

1:1:1:1:2 
0,43 (1,24)c 0,61 (1,05)a 1,42c 29,51c 35,08 (3,38)ad 

RIF + INH + PZA + ETA 
+ Celulose MC 101 

2:1:5,3:3,7:2,7 
0,43 (2,19)d 0,62 (1,04)b 1,44b 30,64d 33,59 (1,07)ce 

ANOVA 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Média (Coeficiente de variação) 
* P-valor da análise de variância (ANOVA) – Nesse teste excluiu-se o princípio ativo Celulose MC 101®. 
1 – Valores seguidos de pelo menos uma letra igual na coluna, diferem significativamente pelo teste de Tukey, ao 
nível de 5%. 
2 - Valores seguidos de pelo menos uma letra igual na coluna, diferem significativamente pelo teste de Dunnett, 
ao nível de 5%. 
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Comparando-se a mistura 2:1:5,3:3,7:2,7 com a mistura 1:1:1:1:1, verifica-se 

que o aumento do valor de AR e redução na Dc foi estatisticamente significativo, e, 

pode ter sido provocado pela diferença no tamanho, forma e densidades das 

partículas dos componentes da mistura. 

 
 
5.4.7. Propriedades reológicas e tecnológicas das preparações quaternárias 
(RIF+INH+PZA+ETA) e excipientes 
 
 

As propriedades reológicas e tecnológicas das preparações quaternárias 

(RIF+INH+PZA+ETA) e excipientes: celulose MC 101 (2:1:5,3:3,7:3,7), estearato de 

magnésio (1% e 2%) e talco (1%) podem ser observadas na tabela 17. Em geral, a 

presença de estearato de magnésio melhorou as propriedades de fluxo.  
 

A adição de estearato de magnésio (1% e 2%) à mistura contendo celulose 

(Tabela 17) melhorou significativamente os valores de Dap e Dc, FH, IC e o AR, 

indicando um incremento nas propriedades de fluxo das misturas. Observa-se ainda 

que ao aumentar a concentração de estearato de magnésio, existe uma tendência a 

melhorar as propriedades reológicas e tecnológicas das misturas. Todavia, é 

importante ressaltar que, por seu caráter hidrofóbico, a concentração de estearato 

de magnésio a ser empregada, deve ser cuidadosamente avaliado, pois pode 

dificultar a penetração da água no comprimido, retardando o tempo de 

desintegração, diminuindo a velocidade de dissolução e a biodisponibilidade do 

fármaco (SOARES; PETROVICK, 1999; ROWE; SHESKEY; WELLER, 2003). 
 

A adição de talco às misturas não apresentou o resultado esperado, como 

pode ser visto na tabela 17, pois não ocorreu diferença estatística significante nos 

valores obtidos para o IC, AR e FH. Para a preparação contendo 2% de estearato de 

magnésio observou-se que a única diferença ocorreu no ângulo de repouso. Apesar 

da diferença ser estatisticamente significativa, não é crítico, visto que os demais 

parâmetros caracterizam uma mistura de fluxo bom, e, principalmente porque a 

avaliação das propriedades reológicas e tecnológicas de misturas deve ser baseada 

no conjunto das informações e não em um parâmetro isoladamente. O mesmo perfil 

foi observado entre as misturas contendo 2% de estearato de magnésio e 1% de 

EMg com 1% de talco.  



 109

Tabela 17. Propriedades reológicas e tecnológicas das preparações quaternárias 
(RIF+INH+PZA+ETA) e celulose MC 101 (2:1:5,3:3,7:3,7) contendo estearato de magnésio 
1% e 2% e talco 1%. 

 
 
 
O emprego de outra substância reguladora de fluxo, de caráter não 

hidrofóbico, tal como o dióxido de silício coloidal poderia ser uma alternativa 

interessante para melhorar as propriedades de fluxo da mistura, sem comprometer o 

perfil de dissolução da mesma (SOARES; PETROVICK, 1999; ROWE; SHESKEY; 

WELLER, 2003). 

 

 

Princípios Ativos Dap (g/mL)1 Dc (g/mL)1 FH1 IC (%)1 AR (°)1 

RIF + INH + PZA + ETA 
+ Celulose MC 101 

2:1:5,3:3,7:2,7 
0,43 (2,19)abd 0,62 (1,04)acd 1,44abc 30,64abc 33,59 (1,07)ab 

RIF + ISO + PIR + ETA 
+ Celulose MC 101 + 

1% EMg 
2:1:5,3:3,7:2,7 

0,51 (2,14)b 0,69 (1,19)ab 1,35a 26,09a 27,07 (2,38)a 

RIF + ISO + PIR + ETA 
+ Celulose MC 101 + 
1% EMg+ 1% Talco 

2:1:5,3:3,7:2,7 

0,49 (0,41)a 0,67 (0,65)ab 1,37b 26,86b 25,93 (2,36)b 

RIF + ISO + PIR + ETA 
+Celulose MC 101+ 

2% EMg 
2:1:5,3:3,7:2,7 

0,52 (0,90)a 0,68 (0,56)c 1,31b 23,53b 27,97 (2,27)bc 

RIF + ISO + PIR + ETA 
+ CEL MC 101+ 

2% EMg+ 1% Talco 
2:1:5,3:3,7:2,7 

0,51 (1,55)d 0,68 (0,87)d 1,33c 25,00c 24,47 (1,70)ac 

ANOVA <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Média (Coeficiente de variação) 
* P-valor da análise de variância (ANOVA) – Nesse teste excluiu-se o excipiente Celulose MC 101® isolada. 
1 – Valores seguidos de pelo menos uma letra igual na coluna, diferem significativamente pelo teste de 
Tukey, ao nível de 5%. 
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6. CONCLUSÃO 
 
 
O estudo de pré-formulação envolvendo os 4 fármacos que integram o 

esquema 1 para o tratamento da tuberculose revelou que: 

 
- Com exceção da Isoniazida, os demais fármacos estudados apresentaram 

propriedades reológicas pobres, constatando-se a necessidade da adição de 

corretivo de fluxo 

 

- A mistura dos quatro ativos apresentou fluxo pobre, especialmente a preparação 

contendo a quantidade de fármacos preconizada para a formulação de produtos em 

dose fixa combinada.  

 

- A adição de celulose microcristalina, estearato de magnésio e talco às misturas dos 

fármacos, melhorou sensivelmente as propriedades de fluxo; 

 

- As curvas de DSC, DTA e TG/DTG das misturas binárias, ternárias e quaternárias 

dos fármacos, sugerem incompatibilidades e/ou interações entre eles pelas 

alterações observadas; 

 

- Com relação aos excipientes, as análises de DSC dos fármacos com lactose 

evidenciaram incompatibilidades entre os ativos e o excipiente,  

 

- Não foram detectadas incompatibilidades da celulose, estearato de magnésio e 

talco com os fármacos estudados, através de DSC, DTA e TG/DTG 
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7. PERSPECTIVAS 
 

 
 Realizar diagrama de fases para verificar a formação ou não de eutéticos 

nas preparações binárias, ternárias e quaternárias. 

 
 Realizar análises com infravermelho nas preparações binárias, ternárias e 

quaternárias. 

 
 Realizar estudo de estabilidade acelerada com as preparações, a fim de 

avaliar o comportamento dos fármacos nas preparações, que se alteram 

por influência da temperatura, umidade e luz; 

 
 Realizar estudo de dissolução com as preparações; 

 
 Otimizar uma formulação para o produto 4 x 1 por compressão direta 

através de planejamento fatorial; 
 

 Realizar análises físico-químicas dos comprimidos (peso médio, dureza, 

friabilidade, dimensões, teor e uniformidade de conteúdo. 
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