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            “Descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e pensar uma coisa 

diferente.” (Roger von Oech) 

 

 

 

 “Bom mesmo é ir a luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe 

e vencer com ousadia, pois o triunfo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser 

insignificante”. (Charlie Chaplin) 

 

 

 

“Tenha coragem, vá em frente. Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos 

para o sucesso. Não importam quais sejam os obstáculos e as dificuldades. Se estivermos 

possuídos de uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los independentemente das 

circunstâncias, devemos ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho”.  (Dalai Lama) 
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RESUMO 

Argilas são materiais naturais, com baixa toxicidade e com potencial para atuar como 

excipiente. A atapulgita é uma argila com característica hidrofílica e grande área 

superficial. Assim, este trabalho tem por objetivo avaliar o uso da atapulgita como 

excipiente farmacêutico em formas sólidas, utilizando a rifampicina e a isoniazida como 

fármacos-modelo. A atapulgita é proveniente do Estado do Piauí, Nordeste, Brasil. A 

rifampicina é um fármaco de baixa solubilidade frequentemente associado à isoniazida 

para o tratamento da tuberculose. Inicialmente a atapulgita foi caracterizada por difração 

de raios-X (DRX), fluorescência de raios-X (FRX), análise granulométrica, microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) e varredura (MEV) e determinação da área de 

superfície específica (BET). As propriedades reológicas e tecnológicas da argila foram 

determinadas e comparadas ao talco, estearato de magnésio e Aerosil 200


. Misturas 

entre os fármacos e a argila (1:1, 1:2 e 1:1:1), bem como os materiais isolados, foram 

avaliadas por calorimetria exploratória diferencial (DSC), análise termogravimétrica 

(TG) combinada à análise térmica diferencial (DTA) e espectroscopia na região do 

infravermelho com transformada de Fourier (FT- IR). Estudos de dissolução de 

dispersões sólidas e de cápsulas contendo os fármacos e a atapulgita foram realizados e 

comparados ao emprego de talco e estearato de magnésio. Os resultados mostraram que a 

atapulgita apresenta partículas pequenas, com grande área de superfície. Apresentou boas 

características reológicas quando comparada ao demais reguladores de fluxo. Não foi 

evidenciada interação com os fármacos testados. Entre as dispersões, as misturas com 

atapulgita (5%) mostraram maior dissolução dos fármacos em relação a outros 

excipientes . O perfil de dissolução da rifampicina foi superior na formulação de 

cápsula contendo atapulgita em maior concentração, sendo estatisticamente diferente 

nos primeiros minutos. O perfil de dissolução da isoniazida também se mostrou 

estatisticamente diferente nos primeiros minutos, sendo as formulações com atapulgita 

as que apresentaram maior dissolução do fármaco, porém em ordem decrescente de 

concentração. A argila atapulgita apresenta, portanto, potencial para aplicação como 

excipiente em formas farmacêuticas sólidas. 

 

Palavras-chave: atapulgita, rifampicina, isoniazida, dissolução, compatibilidade, 

caracterização. 



 

ABSTRACT 

Clays are natural materials that have great potential for use as excipients for solid 

dosage forms. Palygorskite is a type of clay that has hydrophilic properties as well as a 

large surface area, which could contribute to the dissolution of drugs. Thus, the present 

study aims to evaluate the use of palygorskite clay, from Piaui (Northeast region of 

Brazil), as a pharmaceutical excipient for solid dosage forms, using rifampicin and 

isoniazid as the model drugs. The former is a poorly soluble drug often associated with 

isoniazid for tuberculosis treatment. Palygorskite was characterized by X-ray diffraction 

(XRD), X-ray fluorescence (XRF), particle size, transmission electron microscopy 

(TEM), scanning electron microscopy (SEM) and specific surface area (BET). The 

rheological and technological properties of palygorskite were determined and compared 

to those of talc, magnesium stearate and Aersosil 200


. Mixtures between drugs and 

palygorskite were analyzed by differential scanning calorimetry (DSC), 

thermogravimetric analysis (TG) combined with thermal analysis (DTA) and Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), where the results were compared with those 

of the individual compounds. In addition, dissolution studies of solid dispersions and 

capsules containing the drugs, mixed with either palygorskite or a mixture of talc and 

magnesium stearate, were performed. The results showed that palygorskite has small 

particles with a high surface area. Its rheological characteristics were better than those 

of others commonly used glidants and lubricants. There was no interaction between 

palygorskite and the drugs (rifampicin and isoniazid). Among the dispersions studied, 

the mixture with palygorskite (5%) showed the highest drug dissolution when compared 

to other excipients. The dissolution of the rifampicin capsules containing palygosrkite 

was faster in higher concentrations. However, these differences were statistically 

different only in the first minutes of the dissolution experiment. The dissolution profile 

of isoniazid was also statistically different on the initial part of the experiment. The 

formulations prepared with isoniazid and palygorskite showed higher drug dissolution, 

but it was in descending order of concentration. According to these results, the 

palygorskite clay used in this study has great potential for application as an excipient for 

solid dosage forms.  
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1 INTRODUÇÃO

 

Argilas são muito utilizadas para fabricação de materiais de construção como 

tijolos e telhas. Porém sua aplicação não se restringe a materiais cerâmicos, 

apresentando diversas outras funções, dentre elas, aplicação em produtos para saúde 

tanto como ativos quanto como excipientes (CARRETERO; POZO, 2009; 

CARRETERO; POZO, 2010). 

 Seus efeitos terapêuticos foram demonstrados desde a pré-história para fins tais 

como limpeza, alívio de irritações e cura de feridas (CARRETERO, 2002). Mas sua 

variada composição mineral e suas propriedades despertaram interesse também para 

outras aplicações, permitindo o estudo de diferentes funções das argilas, inclusive na 

área farmacêutica (AGUZZI et al., 2007; LEGIDO et al., 2007; SANTOS et al., 2008; 

VISERAS, 2010; VISERAS; LOPEZ-GALINDO, 1999). 

Uma vez caracterizadas, avaliadas e/ ou modificadas para que preencham os 

requisitos farmacopeicos exigidos, as argilas podem ser consideradas materiais 

farmacêuticos, adequados para a fabricação de produtos medicinais (LOPEZ-

GALINDO; VISERAS; CEREZO, 2007).  

As argilas empregadas para produtos farmacêuticos são as chamadas “Argilas 

Especiais”, termo utilizado pela revista inglesa Industrial Minerals, que designa um 

grupo que se difere das argilas comuns, cerâmicas ou vermelhas quanto a suas 

características e aplicações.  Esses materiais ocorrem em localidades restritas e, quando 

modificadas quimicamente, aumentam seu valor agregado (COELHO; SANTOS; 

SANTOS, 2007, TEIXEIRA-NETO; TEIXEIRA-NETO, 2009). A atapulgita é um tipo 

de argila especial, disponível no Brasil na região de Guadalupe, no Estado do Piauí, e 

que apresenta um grande potencial a ser explorado para aplicação na área farmacêutica 

visto que apresenta características interessantes como hidrofilicidade e alta área de 

superfície.  

A pesquisa na área de Ciências Farmacêuticas está sempre buscando o 

desenvolvimento de novos fármacos e formulações com adequados parâmetros de 

qualidade e eficácia para aplicação em diferentes vias de administração. A forma de 

administração oral é a mais comumente utilizada por ser mais simples, mais 

conveniente e segura para o paciente. Quando se opta por medicamentos em forma seca 

para administração por via oral, as cápsulas e os comprimidos são utilizados com mais 

frequência por apresentarem vantagens quanto à manipulação e administração para o 
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paciente. Além disso, apresentam maior estabilidade frente às formas líquidas (ANSEL; 

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

Desse modo, visto que há ainda poucos trabalhos sobre argilas especiais na área 

farmacêutica, e diante da necessidade de estar sempre melhorando formulações, este 

trabalho tem como objetivo estudar a argila atapulgita proveniente da região de 

Guadalupe-PI, caracterizando-a e testando-a como excipiente em formulações 

farmacêuticas sólidas. 

 Os fármacos escolhidos para este estudo foram rifampicina (RIF) e isoniazida 

(INH) os quais pertencem ao regime de primeira linha no tratamento da tuberculose 

(WHO, 2011) e fazem parte de medicamentos produzidos pelo Núcleo de Pesquisa em 

Alimentos e Medicamentos (NUPLAM) da UFRN. A rifampicina é um fármaco classe 

II, segundo o Sistema de Classificação Biofarmacêutica (AMIDON, 1995), ou seja, 

possui baixa solubilidade em água e alta permeabilidade através da membrana. Além 

disso, apresenta problemas de biodisponibilidade em formulações associadas a 

isoniazida, pois esta acelera a degradação da rifampicina no ambiente ácido estomacal 

(SHISHOO et al, 2001). Tais problemas tornam esses fármacos interessantes para testá-

los em formulações com outros excipientes, visando a melhoria de suas propriedades.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ARGILAS 

Argilas são rochas constituídas por argilominerais, os quais são silicatos de Al, 

Fe e Mg hidratados, cuja estrutura básica consiste em um octaedro em combinação com 

sílica tetraédrica (SiO4) arranjada para formar a carga da superfície. Essas estruturas se 

associam para formam camadas tetraédricas e octaédricas, conforme demonstrado na 

Figura 1 (AGUIAR; NOVAES; GUARINO, 2002, COELHO; SANTOS; SANTOS, 

2007).  

 

 

Figura 1: Modelo esquemático da Estrutura das Argilas 

. 

 

                 

a: Grupo tetraédrico; b: lâmina tetraédrica; c: grupo octaédrico; d: lâmina octaédrica 

(Fonte: Aguiar, Novaes, Guarino, 2002). 

 

 

 As argilas são consideradas materiais heterogêneos e sua composição dependerá 

da localização da extração e da formação geológica do local. É necessária uma 

identificação do tipo de argila a ser utilizada e de suas propriedades, pois as 

características da matéria-prima extraída relacionam-se às propriedades do produto final 

(DUTRA et al., 2006, IBORRA et al, 2006).  

O tamanho, a forma e a distribuição das partículas são propriedades físicas que 

precisam ser avaliadas uma vez que estão muito relacionadas à aplicação dos 

argilominerais principalmente quando misturados a outros materiais. Outras 
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propriedades importantes são: plasticidade, resistência mecânica a úmido e a seco, 

compactação, tixotropia e viscosidade da dispersão coloidal aquosa.  Essas propriedades 

são desenvolvidas pela argila em presença de água (MURRAY, 2000; SANTOS, 1989).  

Uma característica a ser também destacada é a capacidade de troca de íons, isto 

é, os íons fixados na superfície, entre as camadas e dentro dos canais de estrutura 

cristalina da argila, podem ser trocados por outros íons através de reações químicas em 

solução aquosa, o que não acarreta modificação em sua estrutura cristalina. Esses íons 

permutáveis influenciam nas propriedades físico-químicas e tecnológicas (MURRAY, 

2000; SANTOS, 1989). 

As argilas podem se originar de diferentes locais, classificando-se em: primárias, 

provenientes da decomposição do solo por ações do ambiente, apresentando-se 

geralmente na forma de um pó; ou secundárias, em que partículas carregadas pela chuva 

e pelo vento sedimentam, originando normalmente argila em forma pastosa (SANTOS, 

1989). 

Outro tipo de classificação é quanto à estrutura, considerando as camadas 

tetraédrica e octaédrica. O grupo da caulinita, do qual faz parte o caulim, consiste em 

camadas de sílica tetraédrica e de alumínio octaédrica dispostas na proporção 1:1 

(Figura 2a). O grupo das esmectitas arranja-se na proporção 2:1, respectivamente a 

proporção de sílica tetraédrica para alumínio ou magnésio da estrutura octaédrica. A 

esse grupo pertence a montmorilonita (componente da bentonita), a hectorita e a 

saponita. As argilas sepiolita e atapulgita também são do tipo 2:1, porém são fibrosas e 

alongadas e sua estrutura se distribui ao longo do eixo x (WHITE; HEM, 1983). A 

estrutura básica do tipo 2:1 está representada na Figura 2b.  
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Figura 2: Modelo esquemático da camada estrutural básica dos tipos de argila.                                   

a 1:1 e b 2:1. 

(Fonte: Aguiar, Novaes, Guarino, 2002). 

 

Argilas do grupo do caulim apresentam baixa capacidade de troca iônica e quase 

não intumescem em água. O grupo das esmectitas tem alta carga de superfície e elevada 

capacidade de troca iônica, favorecida pela substituição isomórfica que ocorre em 

ambas superfícies. Devido à elevada hidrofilicidade das argilas desse grupo, uma grande 

quantidade de moléculas de água fica “presa” entre as camadas, conferindo maior 

viscosidade e capacidade de expansão. As argilas fibrosas também possuem alta 

capacidade de absorção devido à estrutura invertida e ao entrelaçamento das fibras, 

podendo conferir viscosidade em dispersões aquosas. Sua capacidade de troca iônica é 

considerada moderada (MURRAY, 2000; WHITE; HEM, 1983). 

 

 

2.2 EMPREGO DE ARGILAS NA ÁREA FARMACÊUTICA 

 

Excipientes contendo argilas podem funcionar como: desintegrantes, diluentes, 

aglutinantes, lubrificantes, agentes emulsificantes e floculantes  (BHARGAVA, 1991; 

CARRETERO; POZO, 2009, HARVEY; LAGALY, 2006, McGINITY; HARRIS, 

1980, NCIRI et al, 2009). Os principais argilominerais usados em formulações 



23 
 

farmacêuticas e cosméticas são esmectitas, atapulgita, caulinita e talco (CARRETERO, 

2002; SANTOS, 2008).  

Baseada em sua capacidade de adsorção, intumescimento e propriedades 

coloidais, as argilas são estudadas com o objetivo de modular a liberação de fármacos 

(AGUZZI et al, 2007; AGUZZI et al, 2013, JOSHI et al, 2009, PARK et al, 2008; 

VISERAS et al, 2010;). Com o propósito de aumentar sua solubilidade, fármacos 

podem ser intercalados a argilas, formando um sistema mais solúvel em que as 

moléculas do fármaco ficam distribuídas na forma iônica (JUNG et al, 2008, LIRA, 

2004). 

Além de excipientes, esses materiais também são usados como princípios ativos 

em preparações farmacêuticas. A atividade exercida por esses argilominerais está 

relacionada a sua composição química e suas propriedades físico-químicas. Por 

exemplo, minerais argilosos podem atuar como antiácidos, pois os íons não tóxicos 

presentes em sua estrutura são capazes de reagir com ácidos (LINARES, TORRES, 

2005). Também podem funcionar como antidiarreicos, devido à capacidade de adsorção 

de microrganismos e substâncias tóxicas, e como laxativos osmóticos por via oral, pela 

capacidade de absorção de água e intumescimento, atuando assim por estimulação 

mecânica (CEREZO et al, 2001, DROY-LEFAIX, TATEO, 2006). Argilas com 

características como alta capacidade de adsorção e grande área de superfície específica 

podem ser empregados como protetores gastrointestinais e dermatológicos, adsorvendo 

substâncias indesejáveis ao organismo e à pele (LEGIDO et al, 2007, LEONARD; 

DROY-LEFAIX; ALLEN, 1994;). 

 

 

2.3 ATAPULGITA 

A atapulgita é um silicato complexo de magnésio que se apresenta como cristais 

alongados em que camadas tetraédricas e octaédricas na proporção 2:1 se estendem por 

todo o comprimento da fibra.  Suas camadas octaédricas são contínuas em apenas uma 

dimensão e sua morfologia fibrosa é resultado da inversão que ocorre a cada quatro 

tetraedros de sílica (BRIGATTI; GALAN; THENG, 2006).  

O magnésio pode ser parcialmente substituído por alumínio ou ferro e o balanço 

das cargas ocorre devido à presença de cátions de compensação da rede, como Na
+
, K

+
, 

Ca
++

 (GALAN, 1996; KREKELER; GUGGENHEIN, 2008, MURRAY, 2000).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Droy-Lefaix%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7533109
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leonard%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7533109
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Droy-Lefaix%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7533109
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Allen%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7533109
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A fórmula da cela unitária cristalina da atapulgita é 

Mg10Si16O40(OH)4.(OH2)8.8H2O, em que OH2 indica moléculas de água estrutural e 

H2O significa a água presente nos microcanais fibrosos (COELHO; SANTOS; 

SANTOS, 2007). A representação dessa estrutura está na Figura 3.   

 

 

 

Figura 3: Estrutura cristalina da atapulgita 

 

 

(Fonte: adaptada de BRADLEY, 1940 apud OLIVEIRA, 2010). 

 

 

A estrutura da atapulgita, bem como da sepiolita (outra argila do mesmo grupo), 

proporciona a formação de canais semelhantes a zeólitas, dentro dos quais podem se 

depositar água e moléculas orgânicas. As moléculas de água presentes nesses canais 

podem ainda estar ligadas a cátions de Mg, Al e Fe da estrutura (FROST, DING, 2003). 

As moléculas de água presentes na sua estrutura são importantes para interação da 

atapulgita com outras moléculas, como fármacos (AKYUZ, AKYUZ, AKALIN, 2010, 

FROST; MENDELOVICI, 2006).  
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A morfologia fibrosa, a presença dos canais e o tamanho reduzido das partículas 

de atapulgita explicam sua área superficial elevada. A composição e a carga de 

superfície sugerem sua hidrofilicidade (HELMY, BUSSETTI, FERREIRO, 2007).  

O nome da atapulgita se deve a uma terra fuller encontrada em Attapulgus, 

Geórgia (EUA) e em Mormoiron, França, no ano de 1935. Descobriu-se depois que se 

tratava do mesmo material encontrado em 1861, na União Soviética, o qual denominou-

se paligorsquita (HEIVILIN; MURRAY, 1994; LUZ; ALMEIDA, 2005). Segundo 

Coelho, Santos e Santos (2007), paligorsquita é o nome correto da atapulgita, porém, 

este último é o nome mais utilizado comercialmente. 

Os Estados Unidos destaca-se como produtor, principalmente nos Estados da 

Geórgia e da Flórida. No Brasil, o principal depósito de atapulgita se encontra em Nova 

Guadalupe, no Estado do Piauí (LUZ; ALMEIDA, 2008).   

 Na literatura estão descritos usos de atapulgita como desintegrante, devido a 

suas fibras serem dispersíveis em água; diluente, aglutinante, pela deformação plástica 

que ocorre em pH alcalino;  agente emulsificante, por suas propriedades coloidais e 

tixotrópicas; agentes de liberação porque possui grande área de superfície 

(CARRETERO; POZO, 2009, VISERAS et al, 2000, VISERAS et al, 2001). Argilas 

fibrosas como a atapulgita e a sepiolita formam uma estrutura tridimensional quando 

dispersas em água, formando uma espécie de gel. A viscosidade desse “gel” formado, 

bem como a dispersão das fibras das argila está relacionada ao pH (SIMONTON; 

KOMARNENI; ROY, 1988, VISERAS; MEETEN; LOPEZ-GALINDO, 1999). No 

entanto, seu potencial como excipiente em formas farmacêuticas sólidas pode ser mais 

explorado. 

Segundo Carretero e Pozo (2010) a atapulgita possui propriedades anti-ácidas 

devido a adsorção de íons H
+ 

 em sua superfície. Pode também atuar como protetor da 

mucosa gástrica e intestinal, pois ao aderir a essas membranas, diminuem a secreção 

gástrica na mucosa e, consequentemente, a irritação no local, além de adsorver 

bactérias, toxinas e vírus (DROY-LEFAIX, TATEO, 2006). Essa propriedade de 

adsorver bactérias permite ser utilizada em medicamentos antidiarreicos, passando antes 

por um tratamento térmico, chamado de ativação, no qual tem sua capacidade de 

adsorção aumentada (GALAN, 1996). A atapulgita também desperta interesse na área 

cosmética para aplicação como máscaras faciais, bem como aplicação tópica para a 

cicatrização de feridas (OLIVEIRA, 2010; SILVA, 2011). 
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2.4 EXCIPIENTES FARMACÊUTICOS PARA COMPRIMIDOS E CÁPSULAS 

Os excipientes ou adjuvantes são adicionados às preparações para que se 

obtenha a forma farmacêutica desejada. São usados para obter as características físicas e 

químicas ideais para o produto, para melhorar aparência, odor e sabor, para melhorar 

propriedades tecnológicas, facilitando as operações de fabricação, e para garantir a 

estabilidade química e microbiológica dos produtos durante um determinado período 

(ANSEL; POPOVICH; ALLEN JÚNIOR, 2000; AULTON, 2005).  

As funções mais comuns dos excipientes para comprimidos e cápsulas são: 

 Diluentes: esses excipientes devem ser quimicamente inertes, não higroscópicos 

e com boas propriedades biofarmacêuticas e farmacotécnicas, sendo usados para 

compor a forma farmacêutica, deixando-a com dimensões adequadas; 

 Desintegrantes: são empregados em uma formulação para promover a 

desagregação do comprimido após a administração do medicamento, ou seja, 

desintegração em frações menores ao entrar em contato com um líquido,  

proporcionando uma dissolução mais rápida do fármaco; 

 Aglutinantes: são adicionados à mistura para garantir que pós de grânulos ou 

comprimidos se mantenham unidos e com resistência mecânica desejada; 

 Reguladores de Fluxo: o papel desses materiais é melhorar o fluxo de materiais 

particulados (pós) entre si e entre as paredes da matriz de enchimento para a 

fabricação do comprimido ou cápsula.  

 Sorventes: são substâncias capazes de incorporar quantidades variáveis de 

fluidos permanecendo uma aparência seca; 

 Aromatizantes e Corantes: são adicionados para conferir sabor e cor, 

respectivamente, tornando a preparação mais atrativa ao paciente. 

 

 

2.4.1 Reguladores de Fluxo 

 

Os reguladores de fluxo são adicionados às formas farmacêuticas sólidas a fim 

de melhorar as propriedades de fluxo dos pós e granulados. Quando aplicados na 

produção de comprimidos, melhoram o fluxo dos pós na matriz para posterior 

compressão. No caso da preparação de cápsulas, auxiliam uma distribuição mais 
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uniforme dos ativos na mistura durante a encapsulação (SHET, BANDELIN, 

SHANGRAW, 1980).  

Esses adjuvantes incluem lubrificantes, deslizantes e antiaderentes. Essas três 

classes apresentam funções que se complementam. Os lubrificantes reduzem a fricção 

entre os lados dos comprimidos e as paredes da matriz na qual o comprimido foi 

produzido, durante sua ejeção (LACHMANN, LIEBERMAN, KANING, 2001). Essa 

redução na fricção se dá pela interposição de um filme de baixa força de cisalhamento 

(PECK et al, 1989). Os antiaderentes têm a função de diminuir a adesão dos granulados 

ou da mistura de pós nos punções e paredes da matriz (LACHMANN, LIEBERMAN, 

KANING, 2001). Os agentes deslizantes possuem partículas muito finas que revestem a 

superfície dos pós, reduzindo a fricção e as forças de atração entre as partículas pelo 

aumento da distância entre elas. Outra possível explicação para a ação dos deslizantes é 

a formação de uma camada sobre as partículas dos pós, deixando mais lisa a superfície 

inicialmente áspera, reduzindo também a fricção e a adesividade que ocorre entre as 

superfícies (SHET, BANDELIN, SHANGRAW, 1980). 

A hidrofobicidade de lubrificantes como talco e estearato de magnésio, no 

entanto, pode acarretar alguns efeitos indesejáveis, tais como a diminuição da 

resistência do comprimido e o retardamento de liberação do fármaco, devido à formação 

de uma camada entre as partículas que dificulta ou inibe a penetração de água na forma 

farmacêutica, podendo comprometer a velocidade de dissolução do fármaco (JAROSZ; 

PARROTT, 1984; PRISTA; ALVES; MORGADO, 1995; STORPÍRTIS et al, 1999). 

Por essa razão, novos lubrificantes menos hidrofóbicos são propostos.  

O estearato de magnésio e o talco são reguladores de fluxo de escolha para 

comprimidos e cápsulas. Como essas substâncias são insolúveis em água, sua 

concentração na formulação deve ser controlada para não haver prejuízo da dissolução.  

O estearato de magnésio é muito utilizado como lubrificante, pois é um material coesivo 

que facilita o fluxo ao evitar o espalhamento do pó durante o enchimento da matriz 

(SHAH; TAWAKKUL; KHAN, 2008). Como deslizante, o estearato de magnésio atua 

reduzindo as interações eletrostáticas. Já o dióxido de silício coloidal é um deslizante 

com grande área superficial e atua diminuindo a densidade aparente de pós 

empacotados, sendo utilizado em concentrações entre 0,25 e 3% (AULTON, 2005, 

LACHMANN, LIEBERMAN, KANING, 2001). 

 



28 
 

O talco é um silicato de magnésio hidratado, assim como a atapulgita, com 

fórmula molecular Mg3Si4O10(OH)2. Sua ação lubrificante pode ser explicada pelas 

camadas que formam sua estrutura, as quais são fracamente ligadas umas às outras, o 

que faz com que elas deslizem suavemente (FOSTER, DOLL, 2004). É empregado em 

concentrações de 0,5 a 5% (WANG, WEN, DESAI, 2010). 

 

2.5 ESTUDO DE COMPATIBILIDADE ENTRE FÁRMACO E EXCIPIENTE  

O estudo de compatibilidade entre fármacos e excipientes é de grande relevância 

na etapa de pré-formulação, pois a interação entre essas substâncias poderá acarretar 

consequências negativas, interferindo na biodisponibilidade do fármaco e 

consequentemente em sua ação desejada (COTTON; WU; VADAS, 1987, OLIVEIRA; 

YOSHIDA; GOMES, 2011, PANAKANTI; NARANG, 2012, UCHIYAMA et al, 

2010).  

O incremento da dissolução, aumento na estabilidade e aumento da 

biodisponibilidade são benefícios desejáveis e constituem objetivo das indústrias 

farmacêuticas que buscam desenvolver formulações melhores. A interação entre 

fármacos e argilas pode trazer esses benefícios, modificando a ação do fármaco de 

diversos modos, tais como aumento da estabilidade; liberação prolongada ou aumento 

da dissolução. Entretanto alguma reação de decomposição pode ocorrer na superfície da 

argila devido a presença de cátions catalisadores como o ferro e alumínio (WHITE, 

HEM, 1983). É o caso da hidrocortisona, que em presença de sepiolita e atapulgita, 

sofre degradação oxidativa devido a presença de ferro (CORNEJO et al, 1983). Por isso 

há necessidade de investigar a compatibilidade da atapulgita com os fármacos da 

formulação. 

Estudos sobre a interação de moléculas de isoniazida com argilas demonstraram 

que o fármaco se intercala nas camadas de montmorilonita e saponita através de cátions 

intercambiáveis ou ligações com água. No caso da atapulgita e sepiolita a interação 

ocorre entre as hidroxilas da superfície da argila e o nitrogênio do anel piridina da 

isoniazida (AKYUZ, AKYUZ, 2008; AKYUZ, AKYUZ, AKALIN, 2010). 

Há na literatura estudos demonstrando a interação da atapulgita com outras 

moléculas.  Os grupos silanóis e a carga superficial das argilas fibrosas constituem 

pontos para interação com biopolímeros, como lipídeos, proteínas, ácidos nucleicos e 

polissacarídeos (RUIZ-HITZKY et al, 2013). 
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 Su et al (2012) observou que a interação entre moléculas de colágeno e 

atapulgita através de ligações de hidrogênio e forças eletrostáticas melhorou a 

estabilidade térmica em relação ao colágeno isolado. Arnold et al (2012) identificaram a 

utilização de atapulgita em civilizações pré-colombianas no pigmento “Maya Blue”. 

Esse pigmento é um complexo nanoestruturado formado por atapulgita e corante índigo, 

cuja interação entre os componentes permitiu ao corante resistir a ação de álcalis, ácidos 

e outros reagentes, mantendo a riqueza da cor por séculos. 

 

2.6 FÁRMACOS 

2.6.1 Rifampicina  

A rifampicina é um dos mais eficazes agentes antituberculose. Esse fármaco faz 

parte do grupo das rifamicinas, as quais são antibióticos bactericidas macrocíclicos, cujo 

mecanismo de ação consiste na inibição da síntese do RNA bacteriano de micobactérias 

(PETRI JÚNIOR, 2006). 

Quimicamente, o fármaco é a 3-[[(4-Metil-1-piperazinil)imino]metil]rifamicina, 

tem fórmula molecular C43H58N4O12 e peso molecular de 882,94. Apresenta-se como 

um pó cristalino, de cor castanho-avermelhada. É solúvel em metanol e pouco solúvel 

em água, em etanol e em acetona (Brasil. Farmacopéia Brasileira V, 2010a). 

Figura 4: Estrutura química da rifampicina (PM: 822,94) 

 

(Fonte: Brasil, Farmacopéia Brasileira V, 2010a). 

A rifampicina foi caracterizada por Pelizza e colaboradores (1977) que 

observaram a existência dos polimorfos I e II. Henwood e colaboradores (2001) 

constataram que o fármaco existe também na forma de hidratos e solvatos que, após a 

dessolvatação, podem se converter na forma amorfa. As duas formas cristalinas se 
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diferem quanto à conformação, as quais podem ser explicadas pelas ligações de 

hidrogênio intramoleculares.  

Os fármacos de Classe II são interessantes para serem estudados em novas 

formulações porque apresentam problemas de dissolução em meio aquoso e não de 

permeabilidade à membrana plasmática quando administrados por via oral. A 

rifampicina é um fármaco classe II que apresenta problemas de biodisponibilidade em 

formulações dose fixa combinada (DFC) com isoniazida, possivelmente devido a 

fatores como tamanho de partícula, forma cristalina, processo de fabricação das formas 

farmacêuticas e excipientes empregados na formulação (PELIZZA et al, 1977; 

HENWOOD et al, 2000; SINGH et al, 2001; AGRAWAL et al, 2004). 

A degradação da rifampicina ocorre em meio ácido, no qual se forma a 3-

formilrifamicina, e em meio alcalino e por contato pelo ar, formando a 7-rifampicina-

quinona. A 3-formilrifamicina apresenta atividade in vitro mas não in vivo, enquanto a  

7-rifampicina-quinona é inativa (SHISHOO, et al., 1999). A rifampicina deve ser 

armazenada ao abrigo da luz para evitar a degradação (MARTINDALE, 2002). 

 

2.6.2 Isoniazida 

A isoniazida é um pró-fármaco amplamente utilizado no tratamento da 

tuberculose em associação com rifampicina. Sofre rápida difusão em todos os líquidos 

corporais e é ativada no interior das células (PETRI JÚNIOR, 2006). 

 Quimicamente é a hidrazida do ácido 4-piridinacarboxílico, possui fórmula 

molecular C6H7N3O e peso molecular 137,14. Apresenta-se como um pó cristalino 

branco ou incolor, facilmente solúvel em água e ligeiramente solúvel em etanol (Brasil. 

Farmacopéia Brasileira, 2010a).  

 

Figura 5: Estrutura química da isoniazida (PM: 137,14) 

 

(Fonte: Brasil. Farmacopeia Brasileira, 2010a). 
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O mecanismo de ação da isoniazida é complexo e está relacionado à síntese do 

ácido micólico, componente da parede celular de micobactérias. O fármaco é 

bactericida para microrganismos em rápida divisão e bacteriostático para bacilos “em 

repouso” (PETRI JÚNIOR, 2006). 

 A isoniazida é incompatível com açúcares redutores como a lactose, pois esse 

açúcar reage com grupos amino da estrutura do fármaco, resultando em produtos de 

degradação de cor castanha devido a uma reação de condensação do tipo Maillard 

(ROWE; SHESKEY;OWEN, 2006).  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Avaliar o uso da atapulgita como excipiente farmacêutico em formas 

farmacêuticas sólidas, utilizando a rifampicina e a isoniazida como fármacos-modelo 

e comparar esta formulação a outras já existentes. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar as características da atapulgita tais como: composição química e mineral, 

morfologia e tamanho de partícula para seu uso como excipiente. 

 

- Avaliar as propriedades tecnológicas e reológicas da atapulgita, comparando-a com 

estearato de magnésio, talco e dióxido de silício coloidal (Aerosil 200


). 

 

- Verificar a compatibilidade da atapulgita frente aos fármacos rifampicina e 

isoniazida através de análise térmica. 

 

- Preparar formulações de cápsulas, empregando atapulgita como um dos excipientes, 

avaliar o peso médio e o doseamento, e comparar o resultado dos testes de 

desintegração e dissolução com outras formulações normalmente utilizadas.     
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAL 

 

4.1.1 Reagentes e Matérias-Primas 

- Acetonitrila, JT Baker 

- Ácido Clorídrico, Vetec 

- Álcool Metílico, Vetec 

- Atapulgita, extraída da região de Guadalupe, no Piauí. 

- Celulose Microcristalina, Blanver Farmoquímica Ltda 

- Dióxido de Silício Coloidal (Aerosil 200
®
) 

- Estearato de Magnésio, Stearinerie Dubois 

- Glicolato de Amido Sódico, Amishi Drugs e Chemicals 

- Isoniazida, AMSAL CHEM Co 

- Lactose monohidratada, Blanver 

- Metanol, Vetec 

- Rifampicina, Louhe nanjiecun phar. G.P. 

- Talco, Magnesita SA 

 

4.1.2 Equipamentos 

 

- Analisador de Tamanho de Partículas, CILAS
®
, modelo 1180 

- Balança Analítica, Radwag
®

, modelo AS 220 

- Calorímetro, DSC-60, Shimadzu
®
 

- Coluna C18, Perkin Elmer
®
, 25cm x 4,6mm, 5m de diâmetro de partícula 

- Compactador de Pós, Nova Ética
®
, modelo 303-D 

- Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (HPLC), Sykam
®
, 2100, com detector 

DAD 

- Desintegrador, Nova Ética
®

 

- Difratômetro de Raios-X, PANanalytical X´PertPRO  

- Dissolutor, Sotax
®
, modelo AT-7 

- Encapsuladora Manual 

- Equipamento do tipo B. E. T. (Brunauer, Emmett e Teller), Quantachrome
®

 



36 
 

- Espectrofotômetro UV-VIS, Espectrofotômetro Thermo Scientific
®
, modelo 

Evolution 300 

- Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X, Bruker S4 Pioneer 
 

- Espectrofotômetro de infravermelho com transformada de Fourier Perkin 

Elmer
®
, modelo Spectrum 65  

- Microscópio Eletrônico de Transmissão, Philips
®
, modelo CM 120. 

- Microscópio Eletrônico de Varredura, Shimadzu
®
, modelo SSX 550. 

- Misturador em V, Alwis 

- Termobalança, TG, Shimadzu
®

, modelo DTG-60 

 

 

4.2 METODOLOGIA 

 

4.2.1 Caracterização da atapulgita 

 

A composição química da atapulgita foi determinada por Espectrometria de 

Fluorescência de Raios-X, em Espectrômetro Sequencial de Fluorescência de Raios-X 

de dispersão por longitude de onda, modelo Bruker S4 Pioneer, com potência máxima 

de 4 KW. Esse equipamento contem um tubo de raios-X de ânodo de Rh, operando a 60 

KV e 150 mA. A composição mineral foi obtida por difração de raios-X, em 

difratômetro PANanalytical X´PertPRO, utilizando radiação de ânodo de  Cu, tensão 

acelerada de 45 KV e corrente de 40 mA, tempo de rotação das amostras de 4s, filtro de 

Ni e detector tipo RTMS. Essas análises foram realizadas na Universidade de Granada, 

Espanha.  

A morfologia das partículas da argila foi avaliada por microscopia eletrônica de 

transmissão através do equipamento Philips, modelo CM 120, e por microscopia 

eletrônica de varredura, em equipamento Shimadzu, modelo SSX 550. Sua 

granulometria foi obtida através do analisador do tamanho de partículas CILAS 1180, 

utilizando água como líquido e 60 segundos de ultrassom. Essas análises de 

caracterização da atapulgita foram feitas em conjunto com o aluno Antônio Carlos, do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da UFRN (COSTA, 

2011).  
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A área superficial das partículas de atapulgita foi obtida através do método 

desenvolvido Brunauer, Emmett e Teller conhecido por BET. Esse método foi feito 

através da adsorção de um gás e aplicação de uma equação que fornece como resultado 

a área de superfície específica. O gás empregado para o teste foi o nitrogênio. 

 

 

4.2.2 Estudos de Pré-Formulação 

 

4.2.2.1 Avaliação das Propriedades Tecnológicas e Reológicas 

 

Atapulgita foi avaliada em comparação com outros reguladores de fluxo 

normalmente empregados na indústria farmacêutica. Atapulgita, talco, estearato de 

magnésio e dióxido de silício coloidal (Aerosil 200
®
), nas concentrações de 1; 1,5 e 2%, 

foram misturados separadamente aos diluentes lactose monohidratada e à celulose 

microcristalina (Microcel MC 101
®
). As amostras foram pesadas e misturadas por 

diluição geométrica por 5 minutos, utilizando gral e pistilo. Foram avaliados os pós 

isolados e suas misturas. 

Para avaliar o ângulo de repouso, foi empregado o método do funil fixo 

(PRISTA; ALVES; MORGADO, 1995). Foi utilizado um funil de vidro com dimensões 

padronizadas apoiado a um suporte universal a 7 cm de altura. Pesou-se 30 g de 

amostra, a qual fluiu sobre uma superfície plana milimetrada. A medição do ângulo de 

repouso envolve um montículo de pó em forma cônica, cuja inclinação é calculada 

através do raio e da altura do montículo, segundo a equação 1. Os resultados expressam 

a média de três determinações. 

 

Tg α = h/r                                              (Equação 1) 

 

 

onde: 

h= altura do cone; 

r= raio. 

 

Os volumes aparente (Vap) e de compactação (Vc) foram determinados através 

do compactador de pós, em que fica acoplada uma proveta graduada de 100 mL. Para 

realizar as análises, foram introduzidos na proveta, cuidadosamente, 30 g de cada 
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amostra, as quais foram submetidas a 10, 500 e 1250 batidas. Após cada compactação 

correspondente a V10, V500 e V1250 verifica-se os volumes. Considerou-se o V10  

como volume aparente para que o ar incorporado entre as partículas no momento da 

adição do pó fosse retirado. A diferença da leitura do volume entre V500 (volume de 

compactação) e V1250 não deve ser superior a 2,0 mL. O resultado obtido é a média de 

três determinações (EUROPEAN PHARMACOPOEIA, 2002). 

A partir daí, obteve-se as densidades aparente (Dap) e de compactação (Dc), o 

fator de Hausner (FH), o índice de Carr (IC), segundo as equações abaixo (ANSEL; 

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

 

Dap = m/ Vap,                                             (Equação 2) 

 

 

onde: 

Dap = densidade aparente; 

m = massa pesada de pó em g; 

Vap = volume aparente em mL. 

 

 

Dc = m/ Vc                                         (Equação 3) 

 

 

onde: 

Dc = densidade de compactação; 

m = massa pesada de pó em g; 

Vc = volume aparente em mL. 

 

 

IC =[ (Dc – Dap)/ Dc)] X 100                                (Equação 4) 

 

 

onde: 

IC = índice de Carr (%); 

Dap = densidade aparente (g.mL
-1

); 

Dc = densidade de compactação (g.mL
-1

). 
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FH = Dc/ Dap                                    (Equação 5) 

onde: 

FH = fator de Hausner; 

Dap = densidade aparente (g.mL
-1

); 

Dc = densidade de compactação (g.mL
-1

). 

Os dados foram tratados utilizando Self-Organizing Map (SOM), também 

conhecido como Mapa de Kohonen, de acordo com NÓBREGA e colaboradores (2012). 

O mapa de Kohonem foi feito considerando os dados de massa, volume aparente, 

volume de compactação, densidade aparente e densidade de compactação, IC e FH. Para 

uma comparação entre cada amostra, todos os dados foram também tratados por análise 

de variância - ANOVA, com pós teste de Tukey a um nível de significância de 0,05, 

utilizando o software SPSS Statistics, versão19.0. 

 

4.2.2.2 Avaliação do Comportamento Térmico das Matérias-Primas 

 

Para avaliar a compatibilidade entre os fármacos e a argila, misturas binárias 

foram preparadas por diluição geométrica utilizando gral e pistilo, com 5 minutos de 

homogeneização, seguindo as proporções fármaco-argila 1:1 e 1:2, e uma mistura 

ternária 1:1:1 (p/p/p).  

Essas misturas, bem como as matérias-primas isoladas, foram analisadas por 

calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria (TG). As curvas DSC 

foram obtidas num equipamento DSC-60, Shimadzu, nas seguintes condições: 2 mg de 

amostra, em cadinhos de alumínio fechado, utilizando atmosfera dinâmica de nitrogênio 

N2 (taxa de fluxo de 50 mL.min
-1

), razão de aquecimento de 10°C.min
-1

 e faixa de 

temperatura 25-400°C. 

As amostras também foram analisadas por termogravimetria (TG/DTA). As 

curvas TG/DTA foram obtidas nas seguintes condições: 8 mg de amostra, em cadinhos 

de alumina, fluxo de 50 mL.min
-1

, razão de aquecimento de 10°C.min
-1

 e faixa de 

temperatura 25-900 °C. 
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4.2.2.3 Análise por Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de 

Fourier  

 

Foram feitas análises espectroscópicas na região do infravermelho das 

substâncias isoladas (RIF, INH e ATA) e das misturas físicas fármaco-argila na 

proporção 1:1 (p/p). A massa de 1mg das amostras foi misturada a 250 mg de brometo 

de potássio (KBr) utilizando gral e pistilo. Em seguida as pastilhas foram obtidas em 

prensa hidráulica. As análises foram feitas em espectrofotômetro de infravermelho com 

transformada de Fourrier Perkin Elmer, modelo Spectrum 65.  

 

 

4.2.2.4 Teste de Dissolução 

 As matérias-primas foram previamente tamisadas em malha 35 mesh, e as 

misturas dos pós (de acordo com a Tabela 1) foram preparadas por diluição geométrica, 

utilizando gral e pistilo. Para o teste cada amostra foi pesada para conter o equivalente a 

150 mg de rifampicina ou 100 mg de isoniazida. Além das misturas, os fármacos puros 

também foram submetidos às mesmas condições do teste. O ensaio foi realizado em 

dissolutor SOTAX AT-7, com 900 mL de meio de dissolução, sendo HCl 0,1M para 

rifampicina e HCl 0,01M para isoniazida, a 37°C (Brasil. Farmacopeia Brasileira, 

2010b). Inicialmente foram avaliadas as misturas com 5% dos excipientes em forma de 

pó para as quais foi utilizado o aparato de pá, com 100 rpm de rotação e tempo de 45 

minutos. Amostras contendo rifampicina foram coletadas e diluídas com tampão fosfato 

de potássio e água até concentração teórica de 0,033 mg.mL
-1

. A porcentagem de 

fármaco dissolvido foi obtida por espectrofotometria UV-VIS (Espectrofotômetro 

Thermo Scientific, modelo Evolution 300) a 475 nm, comparando a amostra a uma 

curva padrão do respectivo fármaco. Para isoniazida, amostras foram coletadas, filtradas 

e diluídas com HCl 0,01M até a concentração de 0,022 mg.mL
-1

 e leitura foi feita a 265 

nm. As análises foram realizadas em triplicata e os resultados foram avaliados 

estatisticamente utilizando ANOVA e o pós-teste de Tukey, através do software SPSS 

Statistics, versão 19.0. 
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Tabela 1- Misturas para testes prévios de dissolução 

 

Amostras 

Isoniazida pura 

Isoniazida + 5% de atapulgita 

Isoniazida + 5% de talco 

Isoniazida + 5% de estearato de magnésio 

Rifampicina pura 1 

Rifampicina + 5% de atapulgita 

Rifampicina + 5% de talco 

Rifampicina + 5% de estearato de magnésio 

Rifampicina pura 2 

Rifampicina + 2% de atapulgita 

Rifampicina + 2% de talco 

Rifampicina + 2% de estearato de magnésio  

Rifampicina + 1% de atapulgita 

Rifampicina + 1% de talco 

Rifampicina + 1% de estearato de magnésio 

 

 

Como a rifampicina é o fármaco que apresenta problemas de solubilidade, mais 

testes com concentrações menores de excipiente foram realizados. Para esses novos 

testes, a mistura dos pós (preparada como anteriormente descrito) foi colocada em uma 

cápsula e o aparato empregado foi a cesta, para que as condições ficassem mais 

próximas das condições aplicadas para forma farmacêutica. Para que a comparação 

entre a dissolução do fármaco puro e a dissolução da mistura com excipiente fosse feita 

exatamente nas mesmas condições, a rifampicina pura foi novamente avaliada 

(Rifampicina pura 2) colocando-se a amostra também dentro de uma cápsula e 

empregando-se o aparato cesta. As demais condições do teste de dissolução (meio de 

dissolução, coleta etc) foram as mesmas descritas anteriormente. 
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4.2.3 Preparação das Cápsulas 

 

Foram definidas quatro formulações de acordo com a Tabela 2. A atapulgita foi 

empregada em concentrações escolhidas arbitrariamente para substituir inicialmente o 

talco e/ou estearato de magnésio. A formulação-base é a utilizada para produção de 

cápsulas pelo NUPLAM. 

As matérias-primas foram pesadas para cada formulação e cada mistura foi feita 

de forma padronizada em misturador em V. A partir da mistura cápsulas foram 

preparadas em encapsuladora manual, com tamanho de cápsula número “0”. 

 

 

Tabela 2- Formulações das cápsulas 

 

MATÉRIA-PRIMA 
Formulação 

F1(%)  

 

F2 (%) 

 

F3 (%) 

 

F4 (%) 

Isoniazida 30,3 30,3 30,3 30,3 

Rifampicina 45,45 45,45 45,45 45,45 

Atapulgita - 3,53 1,85 5,38 

Estearato de Magnésio 3,53 - 3,53 - 

Talco 1,85 1,85 - - 

Amido Glicolato de 

Sódio 
2 2 2 2 

Celulose MC 16,9 16,9 16,9 16,9 

Cápsula n°0        

Peso Médio (Pó) 100 100 100 100 

 

 A rifampicina e a isoniazida são os fármacos, o estearato de magnésio e o talco 

têm função deslizante e lubrificante, o amido glicolato de sódio atua como agente 

desintegrante e a celulose MC é o diluente da formulação.  
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4.2.4 Avaliação das Cápsulas 

 

4.2.4.1 Peso Médio 

 

Os ensaios de peso médio foram realizados em balança analítica, da marca 

Radwag, modelo AS 220. 

Foram pesadas 20 unidades individualmente de cada formulação, a partir das 

quais se calculou a média dos valores e o desvio de 7,5% em relação ao peso médio. 

Esse valor de desvio está de acordo com o especificado para cápsulas duras acima de 

300 mg (Brasil. Farmacopeia Brasileira, 2010b).  

 

4.2.4.2 Desintegração 

  

 Os testes de desintegração das cápsulas foram realizados no desintegrador Nova 

Ética.  

O teste de desintegração permite verificar se as cápsulas se desintegram dentro 

do limite de tempo especificado, quando seis unidades do lote são submetidas à ação de 

aparelhagem específica sob condições experimentais descritas. A desintegração é 

definida, para os fins desse teste, como o estado no qual nenhum resíduo das unidades 

testadas permanece na tela metálica do aparelho de desintegração, salvo os invólucros 

das cápsulas. Para todas as formulações foram empregadas seis cápsulas para o teste e o 

meio utilizado foi água destilada a 37 ± 1°C. As cápsulas não devem levar mais que 30 

minutos para desintegração (USP 33, 2010).  

 

4.2.4.3 Doseamento dos Ativos 

 

De cada formulação, foi determinado o peso médio de 20 cápsulas. O conteúdo 

das cápsulas foi então pulverizado e pesado na quantidade de 150 mg para balões de 

50mL, em triplicata, contendo 10 mL de metanol. Os balões foram levados ao ultrassom 

por 10 minutos e avolumados com solução tampão fosfato de sódio pH 6,8. Alíquotas 

de 1mL foram diluídas com tampão fosfato em balões de 10 mL. 

A metodologia para o doseamento dos fármacos está baseada na farmacopeia 

americana (USP 33, 2010), com validação da metodologia analítica do teor do produto 

acabado realizada pelo NUPLAM (dados não publicados).  
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Uma solução padrão de rifampicina foi preparada em triplicata pesando-se 40 

mg de padrão em balão de 100 mL, ao qual foi adicionado 10 mL de metanol, sendo 

posteriormente levado ao ultrassom por 10 minutos e avolumado com solução tampão 

fosfato. A partir dessa solução, retirou-se uma alíquota a qual foi diluída com solução 

tampão fosfato até a concentração de 0,16 mg.mL
-1

. Padrão e amostras foram filtrados 

em membrana de 0,45 m. 

Na preparação da solução padrão de isoniazida, pesou-se 40 mg de padrão, 

adicionou-se 10 mL de metanol para solubilização em ultrassom e o volume foi 

completado até 100 mL com solução tampão pH 6,8. Alíquotas foram retiradas e 

diluídas com solução tampão até a concentração 0,096 mg.mL
-1

. 

A quantificação da rifampicina foi realizada através de cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE), utilizando uma coluna C18, marca Perkin Elmer, 25cm x 

4,6mm, 5 m de diâmetro de partícula, fase móvel tampão fosfato de sódio pH 6,8 e 

acetonitrila (55:45), fluxo de 1,5 mL.min
-1

 e comprimento de onda de 238 nm. A 

solução tampão fosfato foi preparada solubilizando 1,4 g de fosfato de sódio dibásico 

anidro em 1,0 L de água purificada. O pH da solução foi ajustado para 6,8 ± 0,1 com 

ácido fosfórico P.A. A solução foi filtrada em membrana de 0,22 μm de porosidade. 

A determinação da isoniazida foi também realizada através da CLAE, utilizando 

uma coluna C18, 25cm x 4,6mm, 5m de diâmetro de partícula,  fase móvel tampão 

fosfato de sódio pH6,8 e acetonitrila (96:4), fluxo de 1,5 mL min
-1

 e comprimento de 

onda 254nm. A solução foi filtrada em membrana de 0,22μm de porosidade. 

Os teores das formulações foram obtidos a partir da seguinte equação: 

 

Teor (%) = 
        

       
                          (Equação 6), 

 

onde Cp é a concentração do padrão em mg mL
-1

; Aa é a média entre as áreas dos picos 

obtidos para as amostras; Ca é a concentração da amostra em mg mL
-1

; Ap é a média 

entre as áreas dos picos obtidos para o padrão. 

 

4.2.4.4 Perfil de Dissolução  

 

Os ensaios de dissolução para verificar a liberação dos ativos a partir das 

cápsulas ao longo do tempo foram realizados com as formulações propostas e 



45 
 

comparados com a formulação base apresentadas na Tabela 2. Para esses ensaios, 

empregou-se o dissolutor da marca Sotax, modelo AT-7. 

Os ensaios foram realizados em triplicata para isoniazida e sextuplicata para 

rifampicina. Utilizou-se ácido clorídrico 0,1N, aparato cesta e rotação de 100 rpm. As 

amostras coletadas foram filtradas, e do filtrado transferiu-se uma alíquota de 10mL 

para balão de 50mL ao qual foi adicionado 10mL de solução tampão fosfato de potássio 

e água, obtendo-se uma concentração de 0,01667mg mL
-1

 para rifampicina e 0,0111mg 

mL
-1

  para isoniazida. A cada retirada das amostras o meio de dissolução foi reposto na 

mesma quantidade. A metodologia está baseada na metodologia descrita pela USP 33 

(2010), sendo validada pelo NUPLAM para produto acabado. As amostras foram 

coletadas nos tempos 5, 10, 20, 30, 45 e 60 minutos.  

Para rifampicina uma solução padrão foi preparada pesando-se 40 mg deste, ao 

qual foi adicionado 10mL de metanol para solubilização em ultrassom e posteriormente 

o volume foi completado com ácido clorídrico para 100 mL. As concentrações finais 

para a obtenção da curva-padrão foram 0,008; 0,016; 0,024; 0,032 e 0,040 mg mL
-1

. 

Padrão e amostras de rifampicina foram analisados por de espectrofotometria, no 

espectrofotômetro Espectrofotômetro UV-VIS, marca Thermo Scientific
®
, modelo 

Evolution 300, em comprimento de onda de 475nm, e a solução utilizada como branco 

foi solução tampão fosfato de potássio e água. 

Na preparação da solução para a curva-padrão de isoniazida, pesou-se 25 mg de 

padrão, adicionou-se 5 mL de metanol para solubilização em ultrassom e o volume foi 

completado até 50 mL com ácido clorídrico. Alíquotas foram retiradas e diluídas com 

solução tampão e água até as concentrações 0,006; 0,008; 0,010; 0,012 e 0,014 mg.mL
-

1
. Padrão e amostras foram filtrados em mebrana de 0,45 μm. A determinação da 

isoniazida foi realizada através de CLAE, utilizando uma coluna C18, 25cm x 4,6mm, 5 

m de diâmetro de partícula, e fase móvel tampão fosfato de sódio pH 6,8 e acetonitrila 

(96:4). A solução foi filtrada em membrana de 0,22 μm de porosidade. 

A comparação dos perfis de dissolução das cápsulas foi realizada a partir das 

médias da concentração da dissolução em cada intervalo de tempo. Esses resultados 

foram submetidos aos testes estatísticos de Análise de Variância (ANOVA), seguido do 

teste de Tukey, utilizando o software SPSS Statistics, versão 19.0. Os resultados foram 

também analisados pelo método de modelo independente simples proposto pela RDC 31 

(BRASIL, 2010). Essa resolução preconiza que os perfis de dissolução comparativos do 
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medicamento testado com o medicamento de referência sejam avaliados utilizando o 

cálculo de fator de semelhança (F2), de acordo com a equação: 

 

,              (Equação 7) 

onde:  n = número de tempos de coleta; Rt = valor de porcentagem no tempo t obtido 

com a formulação de referência, Tt = porcentagem dissolvida do produto teste no tempo 

t.
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RESULTADOS  
E DISCUSSÃO 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA ATAPULGITA 

 

As análises por difração de raios X e fluorescência de raios X fornecem como 

resultados, respectivamente, as fases presentes na argila e a relação dos elementos 

constituintes da argila com a sua proporção na forma de óxidos. A composição química 

da atapulgita está demonstrada na Tabela 3. Sua principal composição são óxidos de 

silício, magnésio e alumínio, o que também é observado em amostras provenientes de 

outras regiões (VISERAS, LOPEZ-GALINDO, 1999).  

 

 

Tabela 3 - Composição química da atapulgita. 

Parâmetros Composição 

(%) 

Al2O3 10,16 

CaO 5,91 

SO3 0,06 

Fe2O3 3,7 

MgO 10,65 

K2O 0,90 

SiO2 44,55 

MnO 0,25 

TiO2 0,59 

 

 

A Tabela 4 apresenta o resultado do DRX, demonstrando a presença de quartzo 

e dolomita misturados a atapulgita. Liu et al (2012) estudaram atapulgitas chinesas de 

origem sedimentar e hidrotermal. Segundo os autores, amostras sedimentares contêm 

maiores concentrações de óxidos de Mg, Fe, Ca e K. Esses resultados corroboram com 

os da atapulgita brasileira analisada. Relacionando os resultados de FRX e DRX, 

observa-se que o Mg um dos elementos de maior concentração de acordo com o FRX, 
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está presente na composição da atapulgita e da dolomita, um mineral cuja fórmula 

molecular  é (CaMg(CO3)2), que também justifica a presença do Ca. O Si, elemento de 

maior concentração, está presente na argila e no quartzo, e o Al e o Fe são cátions da 

estrutura octaédrica da atapulgita e que podem estar presentes nos canais. O K, presente 

em menor concentração, atua como cátion de compensação da rede da atapulgita 

(OLIVEIRA, 2010). 

 

Tabela 4 - Composição mineral da atapulgita 

 

Minerais % (p/p) 

Atapulgita 61 

Caulinita 6 

Ilita 6 

Dolomita 19 

Quartzo 8 

 

 

A morfologia das partículas está demonstrada na Figura 6 e 7. As imagens de 

MET e MEV mostram cristais fibrosos, alongados e rígidos e a formação de 

aglomerados de partículas. 

 

Figura 6: MET demonstrando a morfologia dos cristais de atapulgita 

 

(Fonte: COSTA, 2011). 
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Figura 7: MEV dos cristais de atapulgita 

 

a  

 

b  

a) Imagem com aumento de 2000 vezes; b) aumento de 20000 vezes. 

(Fonte: COSTA, 2011). 

 

A Figura 8 mostra a distribuição granulométrica da argila. Seu diâmetro médio é 

de aproximadamente 9,3 m, o que se sugere ser devido a presença de aglomerados de 

partículas, uma vez que partículas de atapulgita normalmente apresentam tamanho 

inferior a 2m (COSTA, 2011, VISERAS, LOPEZ-GALINDO, 1999), e a presença de 

impurezas, tais como o quartzo, que apresenta tamanho de partícula que pode ser 

superior a 50 m (OLIVEIRA, 2010). Observa-se ainda na Figura 8 uma segunda 
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população de partículas com tamanho em torno de 1,0 m que provavelmente se deve 

então às partículas de atapulgita.  

 

Figura 8: Granulometria da atapulgita 

 

A área de superfície específica das partículas de atapulgita apresentou um valor 

de 85,18 m
2
.g

-1
. A argila é considerada um material de alta superfície específica, como 

também as esmectitas. Outros argilominerais como o talco e a caulinita apresentam área 

superficial baixa (SANTOS et al, 2008). Algumas características que um candidato a 

deslizante ou lubrificante deve ter são tamanho de partícula reduzido e grande área de 

superfície específica (WANG, WEN, DESAI, 2010). A área superficial de argilas 

fibrosas como a atapulgita pode ser aumentada através de tratamentos a base de ácido 

ou emprego de temperatura, os quais podem eliminar impurezas e moléculas de água 

presentes nos canais (BARRIOS et al, 1995, COSTA, 2011, OLIVEIRA 2010). 

 

5.2 ESTUDOS DE PRÉ-FORMULAÇÃO 

5.2.1 Avaliação das Propriedades Tecnológicas e Reológicas 

 

O fluxo de cada material foi avaliado individualmente e em misturas com os 

diluentes lactose monoidratada e celulose microcristalina, os quais são bastante 

utilizados e apresentam diferentes características de fluxo. Jonat e colaboradores (2004) 
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empregaram esses diluentes em misturas para avaliar a função deslizante de diferentes 

tipos de dióxido de silício.  

Os resultados de fluxo obtidos para os materiais individualmente e em misturas 

foram inicialmente avaliados em conjunto empregando-se o algoritmo SOM. Este 

método consiste em uma técnica de visualização e de agrupamento de dados baseada em 

uma rede neural não-supervisionada. O SOM é uma técnica de agrupamento que impõe 

relações de vizinhança sobre os protótipos resultantes. Devido a isso, os clusters que são 

vizinhos estão mais relacionados entre si do que os grupos mais afastados. Tais relações 

facilitam a interpretação e visualização global dos resultados. Além disso, quanto mais 

superior estiver a posição do cluster, melhor será o resultado, seguindo parâmetros 

previamente estabelecidos para o algoritmo. O emprego desse método para a avaliação 

dos parâmetros de fluxo facilita a visualização dos resultados, uma vez que esse método 

agrupa as amostras de acordo com a semelhança entre as mesmas.  

Na Figura 9, estão demonstrados os resultados obtidos para o emprego do 

algoritmo aos parâmetros massa, volume aparente, volume de compactação, densidade 

aparente e densidade de compactação, IC e FH. As Tabelas 5 e 6 indicam os excipientes 

e suas misturas que correspondem aos números da Figura 9.  

 

Tabela 5 - Códigos referentes aos excipientes puros utilizados no método SOM 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 - Códigos referentes às misturas de excipientes utilizados no método SOM 

Código Amostras 

5 Atapulgita 

6 Celulose Microcristalina 

7 Lactose 

8 Estearato de Magnésio 

9 Talco 

10 Celulose Microcristalina 

Código Amostras 

11 Celulose Microcristalina / Atapulgita 99% / 1% 

12 Celulose Microcristalina / Atapulgita 98,5% / 1,5% 

13 Celulose Microcristalina / Atapulgita 98% / 2% 

14 Celulose Microcristalina / Talco 99% / 1% 

15 Celulose Microcristalina / Talco 98,5% / 1,5% 

16 Celulose Microcristalina / Talco 98% / 2% 
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Figura 9: SOM (Self Organizing Map) contendo os excipientes agrupados em classes 

 

                                    (Fonte: NÓBREGA et al, 2012). 

17 Celulose Microcristalina / Estearato de Magnésio 99% / 1% 

18 Celulose Microcristalina/Estearato de Magnésio 98,5% /1,5% 

19 Celulose Microcristalina / Estearato de Magnésio 98% / 2% 

20 Lactose / Talco 99% / 1% 

21 Lactose / Talco 98,5% / 1,5% 

22 Lactose/Talco 98% / 2% 

23 Lactose/ Estearato de Magnésio 99% / 1% 

24 Lactose/ Estearato de Magnésio 98,5% / 1,5% 

25 Lactose/ Estearato de Magnésio 98% / 2% 

26 Lactose / Aerosil 200


 99% / 1% 

27 Lactose /  Aerosil 200


 98,5% / 1,5% 

28 Lactose /  Aerosil 200


  98% / 2% 

29 Celulose Microcristalina /  Aerosil 200


 99% / 1% 

30 Celulose Microcristalina /  Aerosil 200


 98,5% / 1,5% 

31 Celulose Microcristalina/  Aerosil 200


  98% / 2% 

32 Lactose / Atapulgita 99% / 1% 

33 Lactose / Atapulgita 98,5% / 1,5% 

34 Lactose / Atapulgita 98% / 2% 
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Há dois grandes grupamentos, onde o azul está relacionado à lactose e suas 

misturas e os grupamentos em verde se referem à celulose e suas misturas. Na sua 

“vizinhança” podem ser visualizados dois clusters adicionais plotados em laranja e 

vermelho. Isso sugere uma classificação de espécies de excipiente em dois grandes 

grupos principais, grupo da lactose e o grupo de celulose. No entanto, as amostras que 

se encontram nas posições mais superiores do mapa, apresentam melhores resultados de 

fluxo, considerando o conjunto dos dados.  Observa-se no centro a proximidade entre as 

amostras em vermelho e laranja, respectivamente atapulgita e talco.  

No grupo de amostras em azul (misturas com lactose), nota-se uma proximidade 

entre as misturas com talco (21 e 22) e atapulgita (32, 33 e 34). O talco é também um 

argilomineral, assim como a atapulgita, já empregado na indústria farmacêutica, porém 

em concentrações pequenas devido a sua hidrofobicidade. Os átomos de oxigênio na 

superfície externa do grupo siloxano são fracos doadores de elétrons e não são capazes 

de formar fortes interações com as moléculas de água; possuem assim uma superfície 

neutra e não polar (SCHOONHEYDT, JOHNSTON, 2006). A atapulgita é uma argila 

com características hidrofílicas em sua superfície, o que poderia oferecer vantagem 

substituindo ou associada a menores concentrações dos reguladores de fluxo 

hidrofóbicos normalmente utilizados.  

Nota-se ainda no grupamento em azul da Figura 9, uma proximidade entre as 

misturas com atapulgita e Aerosil 200


, na concentração de 1% (amostras 26 e 32). O 

Aerosil 200


 é o dióxido de silício coloidal, um material hidrofílico comumente 

utilizado para melhorar fluxo de pós. Sua desvantagem está no fato de ser um pó muito 

leve, com baixa densidade aparente e de compactação, o que pode provocar formação 

de poeira se manuseado de forma inadequada (DEGUSSA, 2002). Nas misturas com 

celulose (grupamento em verde), as misturas com atapulgita se encontram mais 

próximas às misturas com Aerosil 200


.  

Os resultados também foram avaliados por análise de variância (ANOVA), a fim 

de uma comparação entre os valores numéricos dos parâmetros de cada amostra. A 

avaliação do fluxo é feita através do conjunto de dados das propriedades reológicas e 

tecnológicas. Quanto menor a diferença entre os volumes aparente e de compactação e 

consequentemente a diferença entre Da e Dc, e ainda, quanto menor o ângulo de 

repouso, melhor será o fluxo. O fator de Hausner, que considera a razão Dc/Da, está 

relacionado com o atrito entre as partículas, o que poderia ser utilizado para prever as 
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propriedades de fluxo de um pó. Já o percentual de compressibilidade de um pó (índice 

de Carr) constitui uma medida direta da resistência potencial dos arcos ou das pontes de 

um pó, isto é sua estabilidade (AULTON, 2005). A Farmacopéia Americana apresenta 

uma relação entre as características de fluxo de um pó e o percentual de 

compressibilidade – os Índices de Carr. De acordo com esses valores, pós com 

resultados menores que 10% apresentam fluxo excelente, e entre 32 e 37%, fluxo muito 

pobre. Considerando o fator de Hausner, pós com valores até 1,34 possuem 

características de fluxo aceitáveis, assim como ângulo de repouso entre 41° - 45° (USP, 

2010). Quando há pouco atrito entre as partículas o FH tem valor de aproximadamente 

1,2, enquanto pós de maior coesividade e fluxo restrito apresentam valores superiores a 

1,6 (AULTON, 2005). A Tabela 7 apresenta os parâmetros de fluxo obtidos para as 

amostras puras. 

 

Tabela 7 - Resultado dos parâmetros de fluxo de atapulgita (A), estearato de magnésio (E), 

talco (T), Aerosil 200® (Ae), Lactose monohidratada (L) e Celulose Microcristalina (C) 

 

Matérias-

primas 

Vap-Vc 

(mL) 

Da 

(g.mL
-1

) 

Dc 

(g.mL
-1

) 

IC* FH* A°* 

A 14±0,5 0,59±0,01 0,82±0,01 27,72±1,02 1,38±0,02 43±1,16 

E 48,60,58 0,25±0,00 0,41±0,00 39,78±0,41 1,66±0,01 26±1,49 

T 22,2±0,29 0,55±0,00 0,94±0,00 40,92±0,31 1,69±0,01 46±1,0 

Ae - - - - - - 

L 4±0,5 0,72±0,01 0,80±0,01 9,64±1,15 1,11±0,01 29±0,73 

C 222 0,350,00 0,460,00 24,421,65 1,320,02 440,53 

 

*Média (n=3)DP. Média com diferença significativa para p<0,05, de acordo com teste de Tukey.  

 

A atapulgita apresentou um valor de densidade aparente relativamente elevado, 

quando comparada, por exemplo, ao estearato de magnésio. Isso poderia ser devido ao 

tamanho reduzido das partículas da argila que se “acomodam” de forma mais próxima 

diminuindo o acúmulo de ar entre as partículas. A densidade de um material é 

importante para o preenchimento da matriz na produção de cápsulas e comprimidos. No 

entanto, apresentou fluxo pobre quanto ao IC e FH (IC = 27,72; FH = 1,38), mas 
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aceitável, considerando o ângulo de repouso (43°). Comparando-se com o talco e com o 

estearato, apresentou valores menores de IC e FH. O melhor resultado para o ângulo de 

repouso foi obtido para o estearato de magnésio. Esse parâmetro para a atapulgita 

mostrou-se semelhante ao da celulose microcristalina.  Os testes não foram realizados 

para o Aerosil 200® (substância pura) porque utilizam uma quantidade grande para ser 

pesada (30g) e esse material apresenta-se como um pó muito leve, de densidade muito 

baixa.  

A Tabela 8 mostra os resultados das misturas entre os reguladores de fluxo e o 

diluente lactose.  

 

Tabela 8 - Resultado dos parâmetros de fluxo de cada material, atapulgita (A), estearato de 

magnésio (E), talco (T), Aerosil 200


 (Ae), quando misturado à lactose (L) nas concentrações 1; 

1,5 e 2% 

Amostras
a
 Va-Vc Da Dc IC

b
 FH

b
 A°

b
 

AL 1 3,170,29 0,74±0,01 0,81±0,01 7,85±0,69 1,09±0,01 21±0,83
*
 

AL 1.5 3,670,28 0,74±0,01 0,810,01 9,020,65 1,100,01 240,25
*
 

AL 2 40,5 0,73±0,01 0,81±0,01 9,801,17 1,11±0,01 230,97
*
 

EL 1 1,70,29 0,81±0,01 0,85±0,01 4,480,74
*
 1,05±0,01

*
 231,42

*
 

EL 1,5 1,80,29 0,81±0,00 0,85±0,00 4,950,78
*
 1,05±0,01

*
 250,41

*
 

EL 2 1,70,29 0,80±0,01 0,84±0,01 4,460,75
*
 1,05±0,01

*
 261,49

*
 

TL 1 3,30,29 0,75±0,01 0,81±0,01 8,300,69 1,09±0,01 281,20 

TL 1,5 4,00,0 0,75±0,01 0,83±0,01 9,960,07 1,11±0,00 290,9 

TL 2 3,50,5 0,75±0,01 0,82±0,01 8,711,19 1,10±0,01 271,34 

AeL 1 3,30,29 0,70±0,00 0,76±0,00 7,780,62 1,08±0,01 271,06 

AeL 1,5 5,20,60 0,67±0,00 0,76±0,01 11,611,30 1,13±0,02 271,11 

AeL 2 6,30,29 0,65±0,01 0,75±0,01 13,620,5 1,16±0,01 321,29 

aOs números ao lado das siglas representam a concentração do regulador de fluxo na mistura com o diluente. 

bMédia (n=3)DP. Média com diferença significativa para p<0,05, de acordo com teste de Tukey. 

* Significativamente diferente em relação ao mesmo parâmetro do diluente puro 

 

Avaliando IC e FH, observa-se melhora significativa no fluxo da lactose na 

mistura com estearato de magnésio em todas as concentrações. As misturas com 

atapulgita não interferiram significativamente no fluxo da lactose, permanecendo nas 



 
 

57 
 

misturas valores que se classificam como fluxo excelente. Os valores obtidos nas 

misturas com atapulgita encontram-se próximos aos valores obtidos nas misturas com 

talco. No entanto, para o ângulo de repouso, o qual é uma medida indireta do fluxo, 

tanto as misturas com estearato de magnésio quanto as misturas com atapulgita 

melhoraram o fluxo da lactose. Não observou-se diferença estatística entre as 

concentrações testadas de atapulgita, 1; 1,5 e 2%. 

A Tabela 9 mostra os resultados das misturas entre os reguladores de fluxo e o 

diluente celulose microcristalina.  

 

Tabela 9 - Resultado dos parâmetros de fluxo das misturas com celulose microcristalina (C) nas 

concentrações 1; 1,5 e 2% 

Amostras
a
 Va-Vc Da Dc IC

b
 FH

b
 A°

b
 

AC 1 18,2±0,29 0,37±0,00 0,47±0,00 22,24±0,27
*
 1,29±0,00

*
 39±0,93

*
 

AC 1.5 18,3±1,0 0,36±0,01 0,480,01 22,541,15 1,290,02 401,5
*
 

AC 2 19,3±0,57 0,37±0,00 0,48±0,00 23,670,50 1,31±0,01 3949
*
 

EC 1 19,70,29 0,36±0,00 0,46±0,00 23,32±0,18 1,30±0,00 45±0,61 

EC 1,5 21,31,1 0,36±0,00 0,49±0,00 25,70±1,14 1,35±0,02 45±1,19 

EC 2 20,71,2 0,37±0,01 0,49±0,00 25,40±1,07 1,34±0,02 45±0,29 

TC 1 22,50,5 0,33±0,00 0,45±0,00 25,09±0,43 1,33±0,01 46±1,16 

TC 1,5 20,80,29 0,34±0,00 0,45±0,00 23,90±0,30 1,31±0,01 46±1,37 

TC 2 22,80,58 0,34±0,00 0,45±0,00 25,61±0,44 1,34±0,01 43±0,78 

AeC 1 17,30,76 0,38±0,00 0,48±0,00 21,71±0,75
*
 1,28±0,01

*
 42±1,27 

AeC1,5 18,20,76 0,37±0,00 0,48±0,00 22,38±0,86 1,29±0,01 42±0,64 

AeC 2 20,50,0 0,34±0,00 0,46±0,00 23,83±0,00 1,31±0,00 43±0,71 

aOs números ao lado das siglas representam a concentração do regulador de fluxo na mistura com o diluente. 

bMédia (n=3)DP. Média com diferença significativa para p<0,05, de acordo com teste de Tukey. 

    * Significativamente diferente em relação ao mesmo parâmetro do diluente puro 

 

Valores significativamente menores de IC e FH foram obtidos nas misturas com 

atapulgita e Aerosil 200


 na concentração de 1%, em relação à celulose microcristalina. 

Isso significa que, avaliando esses parâmetros, a adição de 1% de atapulgita ou Aerosil 

200


, melhorou o fluxo da celulose.  Na avaliação do ângulo de repouso, houve redução 
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significativa quando celulose microcristalina foi misturada à atapulgita, nas três 

concentrações. Considerando-se esses resultados sugere-se que a atapulgita poderia 

melhorar o fluxo desse diluente na concentração de 1%. 

 O fluxo de pós é influenciado por vários fatores como tamanho, distribuição e 

forma das partículas, rugosidade da superfície, conteúdo de umidade, dentre outros. De 

um modo geral, a atapulgita apresentou bons resultados de fluxo. Embora apresente 

uma forma alongada, possui reduzido tamanho de partícula e elevada área superficial, o 

que poderia ser uma propriedade interessante no revestimento de outras partículas no 

caso de misturas. 

 

5.2.2 Avaliação do Comportamento Térmico das Matérias-Primas  

 

Na área de fármacos e medicamentos as técnicas de Termogravimetria (TG), 

Análise Térmica Diferencial (DTA) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) são 

utilizadas para avaliar a estabilidade térmica, para estudos de pré-formulação e na 

avaliação da interação fármaco-excipiente (MATOS, MERCURI, BARROS, 2009). 

A Figura 10 apresenta as curvas DSC para a rifampicina, atapulgita e suas 

misturas nas proporções 1:1 e 1:2 (p/p), respectivamente a proporção de fármaco e 

argila.  

Figura 10: Curva DSC da atapulgita, rifampicina e suas misturas 

. 

 

 

De acordo com os resultados, a rifampicina estudada apresentou características 

do polimorfo II, com um evento endotérmico devido à fusão em 175,8 – 191°C, um 
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segundo evento exotérmico em 191 – 202°C, atribuído à recristalização e conversão do 

polimorfo II em I, e um terceiro evento correspondente à decomposição (AGRAWAL et 

al, 2004; ALVES, 2007). A curva DSC da atapulgita apresenta alguns eventos 

referentes à sua desidratação, os quais serão melhor visualizados através da TG que será 

demonstrada posteriormente. Nos perfis obtidos para as misturas, observam-se os 

eventos característicos do fármaco sugerindo não haver interação fármaco-argila. 

A Figura 11 apresenta as curvas DSC para a isoniazida e suas misturas com 

atapulgita nas proporções 1:1 e 1:2 (p/p), respectivamente a proporção de fármaco e 

argila, e uma mistura ternária 1:1:1 (p:p:p) contendo rifampicina isoniazida e atapulgita.  

 

Figura 11: Curva DSC da isoniazida, atapulgita, suas misturas e a mistura ternária (rifampicina, 

isoniazida e atapulgita) 

. 

 

 

Observa-se um evento endotérmico devido à fusão da isoniazida (171 - 176°C) e 

outro evento endotérmico de decomposição do fármaco (227 – 236°C) (FREIRE et al, 

2009). Nas misturas contendo isoniazida e atapulgita, observa-se o perfil característico 

do fármaco, sugerindo não haver interação entre os mesmos. A Tabela 10 resume os 

principais eventos térmicos que ocorrem em todas as amostras (puras e nas misturas). 

Comparando esses resultados ao da mistura ternária também demonstrada na Figura 11, 

nota-se um pequeno deslocamento da temperatura inicial da isoniazida (de 171°C pra 

168°C). Freire et al (2009) e Lavor et al (2012) compararam uma mistura entre 

rifampicina e isoniazida e observaram um deslocamento da temperatura inicial da 

isoniazida de 173 °C para 166°C, bem como o desaparecimento dos picos da 

rifampicina, sugerindo uma interação entre fármacos devido a formação de uma mistura 
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eutética. Sugere-se assim que o desaparecimento dos picos da rifampicina e o 

deslocamento da temperatura observado na mistura ternária sejam devido a essa 

interação entre os fármacos e não devido a algum tipo de interação com a argila.  

 

Tabela 10 - Principais eventos térmicos da rifampicina, isoniazida e suas misturas com 

atapulgita 

Proporção 

fármaco argila 

Endoterma 

(onset–endset, °C) 

(entalpia, H, J g
-

1
) 

Endoterma  

(onset–endset, °C) 

(entalpia, H, J g
-

1
) 

Exoterma 

(onset–endset, 

°C) (entalpia, 

H, J g
-1

) 

Exoterma (onset–

endset, °C) 

(entalpia, H, J 

g
-1

) 

RIF 175.8-191°C  

(H=-9,95) 

 191-202°C 

(H=4,84) 

244-270°C 

(H=175,93) 

RIF ATA 1:1 181 – 192  

(H= -5,68) 

 194 – 202 

(H=2,13) 

246 – 264 

(H=77,27) 

RIF ATA 1:2 181 – 192  

(H= -0,57) 

 191 – 226 

(H=0,69) 

254 – 262 

(H=11,74) 

INH 171-176  

(H=-211,85) 

227 – 236  

(H=-28,6) 

  

INH ATA 1:1 173 – 176  

(H=-45,71) 

223 – 249  

(H=-8,02) 

  

INH ATA 1:2 173 – 176  

(H=-25) 

220 – 248  

(H=-2,27) 

  

RIF INH ATA 

1:1:1 

168 – 175  

(H=-50,87) 

   

 

A análise através da termogravimetria consiste na avaliação da variação de 

massa de uma amostra em função da temperatura ou tempo, enquanto a amostra é 

submetida a uma programação com condições controladas. Essa variação de massa está 

relacionada a eventos que ocorrem na amostra, complementando as informações de 

DSC (GIOLITO; IONASHIRO, 1988). Essa técnica permite análise até temperaturas 

mais elevadas, o que facilita a visualização dos eventos térmicos de materiais 

inorgânicos como a atapulgita, alguns dos quais ocorrem em temperaturas maiores.  

A Figura 12 mostra as curvas TG da atapulgita, rifampicina e suas misturas. Os 

eventos referentes à atapulgita ocorrem em temperaturas entre de 24° - 121°, 121° -
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217°, 217° – 512° e 512° – 710°C, com perdas de massa de 4,24; 1,75; 4,04 e 7,72%, 

respectivamente.  

 

Figura 12: Curvas TG da atapulgita, rifampicina e suas misturas 

 
 

 

Viseras e Lopez-Galindo (1999) observaram curvas que mostram eventos 

relacionados a perda de quatro tipos de água: perda da água superficial, seguido por 

perda da água zeolítica a partir dos canais fibrosos da argila, e, finalmente, a água ligada 

a íons octaédricos e água a partir de grupos hidroxila. Frost e Ding (2003) observaram 

cinco eventos em curvas TG. O primeiro ocorre em 63.4°C; o segundo evento de 

desidratação ocorre em 168°C. Verifica-se ainda perdas de massa em 357°C e 415°C, 

referentes provavelmente a desidroxilação de unidades de Fe e Al octaédricas, e, em 

menor grau, a desidroxilação do Mg em 864°C. Chen, Yang e Frost (2011) avaliaram 

diferentes amostras chinesas de atapulgita e observaram quatro eventos correspondentes 

à perda de água e um último atribuído à decomposição da dolomita, em 576 ° C. 

Comparando esses dados com os resultados obtidos, sugere-se que os eventos térmicos 

indicam o processo de desidratação. O primeiro está relacionado com a perda de água 

de superfície. O segundo diz respeito à desidratação térmica da água zeolítica a partir da 

camada estrutural da atapulgita. A terceira perda de massa é atribuída à água estrutural, 

e a quarta perda de massa corresponde à perda das hidroxilas. 

Na curva TG da rifampicina observa-se que o fármaco é estável até em torno de 

195°C e que decomposição ocorre em quatro etapas de perdas de.  Avaliando as curvas 

correspondentes às misturas, são identificadas 6 e 5 etapas, respectivamente as misturas 

1:1 e 1:2 (p:p) entre rifampicina e atapulgita, as quais correspondem às perdas de massa 

/ 
%
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de ambas as substâncias. A primeira etapa de perda de massa, antes da decomposição do 

fármaco, corresponde a primeira etapa de desidratação da atapulgita. O início da 

decomposição do fármaco encontra-se na segunda etapa de perda de massa junto a 

eventos de desidratação da argila. As etapas de perda de massa encontram-se resumidas 

na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Dados termogravimétricos das rifampicina, atapulgita e suas misturas 

 

Amostra Número de 

Eventos 

Temperatura 

Inicial do 

Evento/°C 

Temperatura 

Final do 

Evento/°C 

Perda de 

Massa/% 

Resíduo/% 

ATA 

1 24 121 4.24 

82.24 
2 121 217 1.75 

3 217 512 4.05 

4 512 710 7.72 

RIF 

1 195 237 6.71 

36.72 
2 237 274 9.18 

3 274 427 26.36 

4 427 900 21.03 

RIF ATA 1:1 

1 25 110 1.86 

60.73 

2 110 238 5.22 

3 238 290 4.74 

4 290 630 22.04 

5 630 647 0.86 

6 647 701 4.53 

RIF ATA 1:2 

1 25 110 2.74 

65.99 

2 110 239 4.14 

3 239 285 3.11 

4 285 618 17.72 

5 618 708 6.30 

2 191 281 27.45 

3 281 357 11.09 

4 357 636 10.62 

5 636 720 2.38 
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A Figura 13 mostra as curvas TG da atapulgita, isoniazida (fármaco puro), suas 

misturas binárias 1:1 e 1:2 (proporção fármaco-argila p:p) e ainda uma mistura ternária 

contendo ambos os fármacos e atapulgita na proporção 1:1:1. 

   

Figura 13: Curvas TG da atapulgita, isoniazida, suas misturas e uma mistura ternária 

isoniazida rifampicina e atapulgita (1:1:1) 

 
 

 

 

De acordo com as curvas TG da Figura 13, a decomposição térmica da 

isoniazida iniciada ao longo da fusão ocorreu em duas etapas: 175-296 ° C, com perda 

de massa de 79,98% e a 296-342 ° C, com perda de massa de 18,63%. Nas preparações 

binárias contendo isoniazida e atapulgita, observa-se semelhança entre os perfis 

termoanalíticos em relação à isoniazida pura. As etapas de perda de massa encontram-se 

resumidas na Tabela 12. Nas misturas binárias tanto 1:1 quanto 1:2, a primeira etapa de 

perda de massa refere-se à perda inicial das moléculas de água da atapulgita. A 

decomposição da isoniazida encontra-se na terceira etapa de perda de massa junto aos 

eventos de perda de massa da atapulgita relativos à desidratação. A determinação das 

etapas relativas aos eventos térmicos demonstradas nas Tabelas 11 e 12 foi feita através 

da derivada da TG, a DTG (dados não mostrados). 

 

 

 

 

 

/ 
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Tabela 12 - Dados termogravimétricos das amostras com isoniazida, atapulgita, suas 

misturas binárias e a mistura ternária com rifampicina 

Amostra Número de 

Eventos 

Temperatura 

Inicial do 

Evento/°C 

Temperatura Final 

do Evento/°C 

Perda de 

Massa/% 

Resíduo/% 

ATA 

1 24 121 4.24 

82.24 

2 121 217 1.75 

3 217 512 4.05 

4 512 710 7.72 

INH 
1 175 296 79.98 

1.39 
2 296 342 18.63 

INH ATA 1:1 

1 28 54 0.42 

40.30 

2 54 151 2.01 

3 151 307 42.97 

4 307 609 9.81 

5 609 693 4.49 

INH ATA 1:2 

1 25 101 1.72 

54.94 

2 101 152 1.42 

3 152 305 27.78 

4 305 574 8.27 

5 574 704 5.87 

RIF INH ATA 

1:1:1 

1 143 191 4.40 

44.06 

2 191 281 27.45 

3 281 357 11.09 

4 357 636 10.62 

5 636 720 2.38 

 

 

 

5.2.3 Análise por Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier  

  

 

 A análise de Espectroscopia de Infravermelho da atapulgita fornece dados sobre 

as vibrações internas dos grupos O-SiO3, Si-O-Si e metal-OH, e das moléculas de água. 

De acordo com seu espectro (Figura 14), a banda em 3614 cm
-1

 refere-se ao estiramento 

metal-OH, que pode ser Mg, Fe ou Al; as bandas 3583 e 3544 cm
-1

 correspondem ao 

estiramento das moléculas de água de coordenação; a banda em 3400 cm
-1

 corresponde 

ao estiramento das moléculas de água zeolítica; 1650 cm
-
1, refere-se à flexão da água 

total, a banda em 1198 cm
-1

 é característica do estiramento antissimétrico do Si-O-Si; as 
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bandas em 1031 e 985 cm
-1

 são atribuídas ao estiramento antissimétrico do SiO3; em 

911 cm
-1

 é uma banda correspondente a modos de flexão das ligações SiO3 
+
 Al2-OH 

+
 

(Al, Fe)-OH; em 730 cm
-1

 há uma banda característica de deformações angulares de Al, 

Mg-O; em 511 e 486 cm
-1

 são bandas relacionadas à flexão das ligações SiO3 + (Si-O-

Si) e, por fim, em 431 cm
-1

 observa-se uma banda correspondente a flexão da ligação 

Fe-O (OLIVEIRA, 2010).  

 

 

Figura 14: Espectro infravermelho da atapulgita 

. 

 

 

 A rifampicina apresenta polimorfos e seus espectros de absorção no 

infravermelho são semelhantes. As principais diferenças ocorrem devido à conformação 

molecular e podem ser observadas nas bandas de absorção dos grupos ansa-OH, 

furanona e acetil. As bandas de absorção que representam o espectro do polimorfo I 

aparecem nos números de onda 3480 cm
-1

(OH da cadeia ansa), 1727 cm
-1

 (grupo acetil) 

e 1644 (grupo furanona). No espectro do polimorfo II, esses grupos correspondem a 

3443, 1713 e 1734 cm
-1

 (AGRAWAL et al, 2004, ALVES, 2007). O espectro da 

rifampicina obtido (Figura 15 a) apresenta bandas de absorção em 3443, 2883, 1728, 

1644, 1568 e 1252 cm
1
.  

3614 
3400 

1198 

1031 
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Figura 15: Espectro infravermelho da rifampicina (a) e de sua mistura com atapulgita 

(b) 

 

 

 

a 

3443 

2883 

1728 

1252 

1252 

1031 

985 

3443 

b 



 
 

67 
 

A identificação de polimorfos por infravermelho é mais complexa, pois, como 

dito anteriormente, as bandas são próximas. Além disso, a pressão exercida para a 

formação das pastilhas de KBr como parte da técnica, pode levar à transição polimórfica 

(CUFFINI, PITALUGA JR., TOMBARI, 2009). Assim seriam necessárias outras 

técnicas para avaliar o tipo de polimorfo, como as técnicas térmicas.  

O espectro da mistura entre rifampicina e atapulgita na proporção 1:1 (p/p), 

demonstrado na Figura 15b, apresentou perfil semelhante às substâncias isoladas, com 

algumas bandas sobrepostas. Podem ser identificadas bandas características da 

rifampicina, como 3443 cm
-1

, 1644, 1568, 1252 cm
-1

, e da atapulgita, 3544, 1650, 1031 

e 985 cm
-1

. Sugere-se assim, como foi visto nas análises térmicas, que não há interação 

entre as substâncias. 

Os resultados obtidos nos ensaios com a isoniazida (Figura 16a) demonstram 

absorções em 3304, 3228, 3172 e 3111 cm
-1 

atribuídas às ligações de estiramento da 

ligação N-H do grupo hidrazida. A banda de intensidade forte em 1667 cm
-1

 é devido à 

vibração de estiramento da carboxila da azida (C=O); a banda em 1636 cm
-1

 

corresponde à deformação do NH2 do grupamento hidrazida; em 1603 e 1556 cm
-1

 são 

bandas atribuídas ao estiramento assimétrico e simétrico do anel aromático, 

respectivamente; as bandas em 1493, 1412 e 1222 cm
-1

 são relacionadas às vibrações C-

CH dentro do anel; a banda 1337 cm
-1

 corresponde à vibração de estiramento do C-N e 

a banda em 1141 cm
-1

 é devido a vibrações de N-N que estão fora do plano de flexão do 

anel aromático. Esses dados são similares a resultados encontrados na literatura 

(AKALIN; AKYUZ, 2007, TIBOLA, 2009, YILMAZ; BOLUKBASI; BAKILER, 

2008). No espectro da mistura entre isoniazida e atapulgita, demonstrado na Figura 16 

b, identificam-se bandas características de ambas as substâncias, sugerindo que também 

não há interação com esse fármaco. Algumas bandas características da isoniazida 

identificadas na mistura são: 3304, 3111, 1667, 1556 e 1412 cm
-1

, e da atapulgita, 3614, 

3544, 1031 e 985 cm
-1

. 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

Figura 16: Espectro infravermelho da isoniazida (a) e de sua mistura com atapulgita (b) 
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5.2.4 Teste de Dissolução 

Os testes de dissolução foram realizados com misturas de cada fármaco com 

atapulgita, estearato de magnésio e talco, separadamente, e comparados à dissolução dos 

fármacos isolados. Sendo a rifampicina o fármaco que apresenta baixa solubilidade mais 

testes foram realizados com este fármaco. A porcentagem de fármaco dissolvido foi 

calculada através de uma curva padrão para cada fármaco. A equação da reta obtida a 

partir da curva padrão para rifampicina foi 13,185x+0,0181(r = 0,9948), e para 

isoniazida, y = 41,031x + 0,0138 (r = 0,9991), onde x corresponde a concentração do 

fármaco em solução e y a absorbância medida. 

A Tabela 13 mostra a porcentagem de fármaco dissolvido nas diferentes 

amostras. Analisando as misturas entre isoniazida e 5% dos excipientes, não houve 

diferença estatisticamente significativa para os resultados de dissolução da isoniazida 

pura em relação às suas misturas. No entanto, comparando-se as misturas entre si, 

observa-se melhor resultado na mistura com atapulgita, com a qual houve maior 

porcentagem de fármaco dissolvido (89,01%). As misturas com talco e estearato de 

magnésio apresentaram menor porcentagem de fármaco dissolvido, 84,19% e 84, 61% 

respectivamente.  

A mistura entre atapulgita e rifampicina na concentração de 5% apresentou 

resultados estatisticamente semelhantes quando comparados à dissolução do fármaco 

puro (87,73% e 88,43%). Entretanto as misturas com talco e estearato de magnésio na 

mesma concentração mostraram porcentagem de fármaco dissolvido estatisticamente 

diferentes (83,93% e 83,86%) em relação à rifampicina pura, com valores menores de 

dissolução. Isso demonstra que os excipientes hidrofóbicos interferiram negativamente 

na dissolução do fármaco, o que não ocorreu com a atapulgita. 

A proposta deste trabalho é estudar a atapulgita como excipiente. Os excipientes 

devem apresentar bom fluxo na mistura dos pós para facilitar seu processo de produção, 

devem ser compatíveis com os fármacos com os quais serão utilizados e não devem 

interferir na dissolução dos mesmos para não prejudicar sua biodisponibilidade. Assim, 

como os excipientes podem interferir na dissolução de fármacos, avaliou-se a 

interferência da atapulgita na dissolução da rifampicina e da isoniazida. Inicialmente 

trabalhou-se com misturas binárias contendo fármacos associados a 5% de atapulgita, 

talco e estearato de magnésio. A escolha dessa concentração está baseada na 

concentração mais elevada empregada para o talco, pois talco e atapulgita são 
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argilominerais. O Aerosil 200


 não foi nesse teste utilizado por ser um pó muito leve 

que poderia flutuar no meio de dissolução.  

Como a rifampicina é o fármaco de baixa solubilidade em água, concentrações 

menores dos excipientes foram testadas (1 e 2%). Avaliando-se essas amostras, 

encontrou-se que o teor de rifampicina dissolvida foi significativamente menor na 

mistura com estearato de magnésio 2%. Sugere-se que esses resultados possam ocorrer 

devido a atapulgita ser hidrofílica enquanto talco e estearato de magnésio são 

hidrofóbicos. Observa-se que a medida que a concentração de lubrificantes hidrofóbicos 

aumenta, o teor de rifampicina dissolvida diminui, ao contrário do que aconteceu na 

mistura com atapulgita.  

 

Tabela 13 - Resultados dos testes de dissolução das dispersões dos fármacos puros e suas 

misturas binárias 

Amostras Dissolução  
(% dissolvida após 45 

min)* 

Isoniazida pura 86,41±2,31 

Isoniazida + 5% de atapulgita 89,01±0,46 

Isoniazida + 5% de talco 84,19±0,21 

Isoniazida + 5% de estearato de magnésio 84,61±1,00 

Rifampicina pura 1 88,43±0,88 

Rifampicina + 5% de atapulgita 87,73±1,51 

Rifampicina + 5% de talco 83,93±0,72 

Rifampicina + 5% de estearato de magnésio 83,86±0,36 

Rifampicina pura 2 87,72±0,44 

Rifampicina + 2% de atapulgita 87,3±1,05 

Rifampicina + 2% de talco 86,41±2,14 

Rifampicina + 2% de estearato de magnésio 84,31±1,30 

Rifampicina + 1% de atapulgita 89,32±1,57 

Rifampicina + 1% de talco 89,6±0,78 

Rifampicina + 1% de estearato de magnésio 86,94±0,5 

 

Média* (n=3)DP. Média com diferença significativa para p<0,05, de acordo com teste de Tukey 
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Na literatura, estudos demonstraram que a adsorção de fármacos na superfície de 

excipientes pode alterar a velocidade e a extensão da liberação do fármaco em solução. 

A hibridização do itraconazol com a argila laponita melhorou a solubilidade desse 

fármaco, uma vez que a intercalação das moléculas do fármaco no espaço interlamelar 

da argila aumentou sua área de superfície com consequente aumento da molhabilidade 

ou da solubilidade (JUNG et al, 2008). A adsorção superficial de fármacos pouco 

solúveis à montmorilonita, outro tipo de argila, melhorou as taxas de dissolução de 

certos fármacos. As propriedades de intumescimento e hidrofilicidade dessa argila 

facilitaram a molhabilidade de fármacos hidrofóbicos em meio aquoso (McGINITY, 

HARRIS, 1980b). A dissolução do fenofibrato, fármaco pouco solúvel em água, 

também foi aumentada pela sua adsorção à sílica, feita através da dissolução do fármaco 

em dióxido de carbono supercrítico seguida por despressurização da solução 

(SANGANWAR, GUPTA, 2008). Sugere-se que esses aumentos na dissolução ocorrem 

devido ao tipo de argila utilizada, uma vez que laponita e a montmorilonita têm espaços 

interlamelares que permitem o melhor alojamento de moléculas do fármaco, enquanto a 

atapulgita apresenta canais tipo zeólitas. Além disso, a associação entre rifampicina e 

isoniazida à atapulgita foi feita apenas por mistura física, enquanto na literatura 

observam-se processos de adosrção mais complexos. Neste trabalho optou-se 

inicialmente por esse método mais simples pensando em uma produção viável em 

grande escala. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DAS CÁPSULAS 

 

5.3.1 Peso Médio 

 

Através da determinação de peso médio pode ser feita uma avaliação quanto à 

manipulação, pois se houver muita variação entre os pesos de cada unidade, 

provavelmente a manipulação não foi feita de forma correta e isso acarretará problemas 

na uniformidade da dose.  

O resultado do peso médio do conteúdo de cada formulação está demonstrado na 

Tabela 14. 

A faixa de variação permitida para cápsulas duras acima de 300 mg é de 7,5% 

em relação ao peso médio (Brasil. Farmacopéia Brasileira V, 2010b). Todas as 

formulações testadas apresentaram resultados dentro dos parâmetros permitidos. 
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Tabela 14 - Resultados do teste de peso médio 

Formulações Peso médio*  

(g) 

Valores mínimo e 

máximo 

encontrados (g) 

Faixa de 

variação 

permitida (g) 

1 0,3222,95 0,306 – 0,338 0,298 – 0,346 

2 0,3201,49 0,312 – 0,326 0,296 – 0,343 

3 0,3282,38 0,311 – 0,337 0,302 – 0,351 

4 0,322±1,62 0,313 – 0,338 0,298 – 0,346 

 

* Média de 20 unidades  desvio padrão relativo. 

 

 

5.3.2 Desintegração 

 

 A Tabela 15 apresenta o tempo de desintegração das cápsulas de cada 

formulação. De acordo com o recomendado pela USP (2010), as cápsulas devem 

desintegrar-se em não mais que 30 minutos em água. Os tempos de desintegração 

obtidos foram inferiores a esse parâmetro, cumprindo o teste. 

 

 

Tabela 15 - Tempo de desintegração das cápsulas nas quatro formulações testadas 

Formulação  Tempo de desintegração da 

última unidade (min.)* 

1 8 

2 7 

3 6 

4 6 

 

*Foram testadas 6 unidades para cada formulação 

  

 As cápsulas de gelatina dura geralmente se desintegram rapidamente e liberam 

seu conteúdo para posterior dissolução e absorção no trato gastrointestinal. Porém a 

tecnologia de fabricação e os excipientes presentes na formulação podem atrasar a 

dissolução do fármaco (MARCOLONGO, 2003). 
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5.3.3 Doseamento dos Ativos 

 

 O teor de rifampicina e de isoniazida das formulações foi obtido por CLAE, em 

que as áreas obtidas para as amostras foram comparadas às áreas obtidas para a solução 

padrão. 

 A Tabela 16 mostra os resultados do doseamento para ambos os fármacos. De 

acordo com o preconizado pela USP 33 (2010), as formulações devem conter não 

menos que 90% e não mais que 130% da quantidade declarada de rifampicina, e não 

menos que 90% e não mais que 110% da quantidade declarada de isoniazida. 

 

Tabela 16 - Doseamento dos fármacos rifampicina isoniazida nas diferentes 

formulações 

Amostra Rifampicina Isoniazida 

 Área 

(mVs) 

Desvio padrão 

relativo (%) 

Teor (%)* Área 

(mVs) 

Desvio padrão 

relativo (%) 

Teor (%)* 

Padrão 3895,2 3,9 - 1883,8 4,3 - 

F1 3199,3 0,9 96,6 1728,3 2,4 96,8 

F2 3213,6 4,3 97,1 1643,9 0,97 92,1 

F3 3106,3 3,0 93,8 1887,2 2,3 105,7 

F4 3192,1 1,7 96,4 1732,1 2,5 97,0 

* n=3. 

 

 Os teores de rifampicina encontrados para as formulações F1, F2, F3 e F4 foram, 

respectivamente, 96,6%, 97,1%, 93,8% e 96,4%, e para isoniazida, os valores 

encontrados foram, respectivamente, 96,8%, 92,1%, 105,7% e 97,0%. Os resultados 

apresentados para o teor de ambos os fármacos em todas as formulações estão em 

conformidade com o preconizado pela USP 33 (2010).   

 

5.3.4 Perfil de Dissolução 

 

 O perfil de dissolução das cápsulas contendo as diferentes formulações foi 

comparado a fim de avaliar a interferência da atapulgita e dos lubrificantes hidrofóbicos 

na liberação dos fármacos, principalmente para a rifampicina, que é o fármaco de baixa 

solubilidade. 
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Os ensaios foram realizados pela técnica de CLAE para a quantificação da 

isoniazida e pela técnica da espectrofotometria UV-VIS para a dosagem da rifampicina.  

A curva padrão preparada para a rifampicina está demonstrada na Figura 17. A 

equação da reta obtida a partir da curva para quantificar o fármaco foi y = 

13,185x+0,0181, onde x é a concentração fármaco em mg.mL
-1

 e y é a absorbância das 

amostras. O coeficiente de correlação foi de 0,9948. 

 

Figura 17: Curva padrão de rifampicina 

 

  

 

 

Os perfis de dissolução da rifampicina nas quatro formulações de cápsulas 

testadas estão demonstrados na Figura 18. O teste de dissolução recomendado pela USP 

33 (2010) menciona que não menos do que 75% da quantidade declarada de rifampicina 

deve estar dissolvida em 45 min. Todas as formulações atenderam essa especificação, 

sendo a formulação F4, que contém atapulgita em substituição ao talco e ao estearato de 

magnésio, a que apresentou maior porcentagem de rifampicina dissolvida (82,08%). 
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Figura 18: Perfil de dissolução da rifampicina nas formulações testadas 

 

 

F1 contém talco e estearato de magnésio; F2 contém atapulgita e talco; F3 contém atapulgita e 

estearato de magnésio; F4 contém atapulgita.  

 

De acordo com os perfis da Figura 18, nos primeiros 5 minutos a formulação F1 

apresentou liberação do fármaco menor que 50%, enquanto F2 e F3 apresentaram 

liberação semelhante, em torno de 71%. Já a formulação F4, apresentou mais que 79% 

de liberação do fármaco.  

Os valores de dissolução da rifampicina para cada formulação estão descritos na 

Tabela 17. 

 

 

Tabela 17 - Valores de média  desvio padrão da porcentagem de rifampicina 

dissolvida em função do tempo para todas as formulações testadas 

 

Tempo (min) % de rifampicina dissolvida  DP 

 F1 F2 F3 F4 

5 45,16(2,78) 71,34(4,98) 72,90(3,82) 79,57(4,36) 

10 75,71(3,68) 72,22(4,13) 74,90(2,40) 81,55(3,13) 

20 77,61(4,10) 77,67(2,75) 75,11(3,13) 82,16(3,98) 

30 77,06(4,00) 77,85(2,55) 78,62(4,10) 82,51(4,42) 

45 77,88(3,20) 77,61(4,07) 78,78(4,11) 82,08(3,85) 

60 77,42(3,90) 78,05(3,42) 77,75(3,84) 81,75(3,44) 
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Segundo a RDC 31 (BRASIL, 2010), para comparar perfis de dissolução 

emprega-se o fator f2, que corresponde a uma medida de semelhança entre as 

porcentagens dissolvidas do fármaco, comparando-se uma formulação teste a uma de 

referência. O valor do fator de semelhança deve estar compreendido entre 50 a 100. 

Para permitir o uso de médias no cálculo de f2, os coeficientes de variação para os 

primeiros pontos não podem exceder 20%, e os demais pontos podem ter coeficiente de 

no máximo 10%. Utilizando esse método para comparar as demais formulações à 

formulação base F1, observa-se que todas as formulações são diferentes uma vez que 

para serem semelhantes devem apresentar valor de f2 entre 50 e 100. Todas as 

formulações comparadas a F1 apresentaram valor inferior a 50, como mostrado na 

Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Fator de semelhança f2 entre as formulações F2, F3 e F4, em relação a F1, 

considerando a dissolução da rifampicina nos tempos de coleta 

 

Formulações Fator f2 

F2 48,26 

F3 47,07 

F4 41,51 

 

 

O teste ANOVA, com pós-teste de Tukey, também foi aplicado a fim de 

comparar os perfis de dissolução da rifampicina. Nos primeiros 5 minutos, todas as 

formulações mostraram-se diferentes de F1, pois apresentam maiores valores de 

dissolução do fármaco. Em 10 minutos, F4 ainda mostrou-se diferente estatisticamente 

das demais formulações, apresentando maior valor de dissolução da rifampicina 

(81,55%). 

Os excipientes adicionados na formulação podem interferir na dissolução do 

fármaco. O estearato de magnésio, por exemplo, devido a característica hidrofóbica, 

pode dificultar a umectação, o que retarda a dissolução do fármaco a partir da 

formulação (SCHESHOWITSCH et al., 2007).  

Estudos que empregaram a bentonita (outro tipo de argila) em comprimidos de 

clorpropamida (fármaco Classe II) mostraram maior porcentagem de dissolução em 
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relação a outros excipientes, o que foi sugerido ser devido ao caráter hidrofílico da 

argila e a formação de uma estrutura tipo gel que facilita a dissolução (LIRA, 2004). 

Assim, a melhor dissolução apresentada pela formulação F4 poderia ser devido a 

menor concentração de excipientes hidrofóbicos substituídos por atapulgita, que é mais 

hidrofílica, o que poderia estar reduzindo esse fenômeno de não umectação da 

formulação.  

 Como as fibras da atapulgita são dispersíveis em água, outra possibilidade para 

explicar o incremento da dissolução seria atuar em conjunto com o desintegrante 

amidoglicolato de sódio. Muniz, Oliveira Júnior e Garcia (2012) constataram que a 

adição de amidoglicolato de sódio a formulações contendo um fármaco de baixa 

solubilidade leva a um aumento progressivo da sua dissolução. No entanto, para 

considerar a atapulgita como desintegrante para essas formulações, outros estudos 

seriam necessários. 

A curva padrão preparada para isoniazida está demonstrada na figura 19. A 

equação da reta obtida a partir da curva para quantificar o fármaco foi y = 21033x-

28,884, onde x é a concentração fármaco em mg.mL
-1

 e y é a área das amostras. O 

coeficiente de correlação foi de 0,9985. 

 

Figura 19: Curva padrão de isoniazida 

 

 

 

Os perfis de dissolução da isoniazida nas formulações estão demonstrados na 

Figura 20. Não menos do que 80% da quantidade declarada de isoniazida deve estar 
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dissolvida em 45 min, segundo o teste de dissolução recomendado pela USP 33 (2010). 

Os valores de dissolução da isoniazida estão descritos na Tabela 19. Todas as 

formulações cumpriram o requisito de 80% de dissolução em 45 minutos. 

 

Figura 20: Perfil de dissolução da isoniazida nas formulações testadas 

 

 

 

Tabela 19 - Valores de média  desvio padrão da porcentagem de isoniazida dissolvida 

em função do tempo para todas as formulações testadas 

Tempo (min) % de isoniazida dissolvida  DP 

 F1 F2 F3 F4 

5 67,31(1,76) 90,13(1,84) 92,81(3,28) 75,63(3,40) 

10 81,23(3,22) 89,22(2,29) 90,48(1,90) 85,91(1,24) 

20 92,97(3,73) 92,19(1,67) 92,99(2,29) 93,50(1,23) 

30 94,14(0,54) 94,00(1,06) 90,74(3,77) 93,73(0,57) 

45 94,77(0,90) 93,72(2,05) 90,09(2,60) 91,02(2,43) 

60 94,14(2,41) 94,10(3,13) 89,78(2,55) 93,64(0,96) 

 

De acordo com a RDC 31 (BRASIL, 2010), o fator f2 perde seu poder 

discriminativo se a formulação apresentar 85% em 15 minutos. Como isso ocorreu para 

isoniazida, foi utilizado somente análise de variância (ANOVA) e pós teste de Tukey.  
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Analisando os resultados do teste ANOVA, houve diferença significativa na 

dissolução da isoniazida nos primeiros 5 e 10 minutos, nos quais F2 e F3 apresentaram 

melhores resultados, com maior porcentagem de dissolução; F1 demonstrou menor teor 

de dissolução . Em 5 minutos, F4 também apresentou maior teor de dissolução do 

fármaco do que F1. A isoniazida é um fármaco classe III, de alta solubilidade, e não 

apresenta problemas de dissolução, no entanto em F1, a presença dos excipientes 

hidrofóbicos talco e estearato de magnésio poderia ainda dificultar a molhabilidade 

inicial do fármaco, e nas outras formulações o caráter hidrofílico da argila poderia de 

alguma forma facilitar a dissolução. Contudo, em F4 não há lubrificantes hidrofóbicos, 

e sim atapulgita em maior concentração do que nas demais formulações, mas a 

dissolução inicial do fármaco foi menor em relação a F2 e F3. Akyuz, Akyuz e Akalin 

(2010) observaram uma interação entre as moléculas de isoniazida e as argilas 

atapulgita e sepiolita. Sugere-se assim que a maior concentração de atapulgita em F4 

poderia levar a uma interação inicial com as moléculas de isoniazida, explicando a 

menor dissolução inicial do fármaco (considerando apenas as formulações que contem 

atapulgita). Em F2 e F3, a concentração de atapulgita é menor e sugere-se então a não 

interferência na dissolução inicial desse fármaco. A partir de 20 minutos todas as 

formulações foram estatisticamente semelhantes, com porcentagem de dissolução acima 

de 90%. Isso mostra que a atapulgita não prejudicou a dissolução do fármaco. 
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6 CONCLUSÕES  

 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 As análises de caracterização da atapulgita mostraram partículas alongadas, de 

tamanho reduzido, com grande área superficial. 

  

 Na avaliação das propriedades reológicas e tecnológicas, a atapulgita mostrou-se 

como um material denso, com parâmetros que a classificariam como fluxo pobre. 

 

 Nas misturas com os diluentes, mostrou-se comparável aos demais reguladores 

de fluxo e ainda apresentou bons resultados na mistura com celulose 

microcristalina. 

 

 A atapulgita não apresentou interação com os fármacos rifampicina e isoniazida. 

 

 Na dissolução das dispersões sólidas, a mistura com atapulgita na concentração 

de 5% apresentou maior porcentagem de dissolução dos fármacos em relação às 

misturas com talco e estearato.  

 

 No perfil de dissolução da rifampicina, a liberação do fármaco foi maior nos 

primeiros 5 e 10 minutos na formulação contendo atapulgita em substituição ao 

talco e ao estearato de magnésio, sendo a que apresentou melhor resultado.  

 

 No perfil da isoniazida, também houve diferença significativa nos primeiros 5 

minutos de dissolução do fármaco. Os maiores valores de dissolução foram 

encontrados para formulações contendo atapulgita, porém em ordem decrescente de 

concentração. 

 

 Analisando o conjunto dos dados obtidos, pode-se dizer que a atapulgita 

apresenta aplicação potencial como excipiente em formas farmacêuticas sólidas. 

b 
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7 PERSPECTIVAS 

 

 

 Avaliar e classificar as funções da atapulgita como regulador de fluxo em 

deslizante, lubrificante e anti-aderente. 

 

 Tratar a atapulgita para remoção das impurezas para o prosseguimento dos 

testes.  

 

 Fazer a comparação das formulações em comprimidos, ajustando os 

parâmetros de compressão, e avaliar o perfil de dissolução de rifampicina e 

isoniazida. 

 

 Avaliar o comportamento da atapulgita como desintegrante. 

 

 Avaliar a possibilidade de intercalação entre atapulgita e outros fármacos 

classe II para aumento da solubilidade. 
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