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RESUMO 

Atualmente, os medicamentos utilizados em crianças são adaptados a partir de 

formas farmacêuticas sólidas desenvolvidas para adultos. O captopril é amplamente 

adaptado para formulação líquida em hospitais. Sua estabilidade em meio aquoso é 

reduzida, pois sofre oxidação gerando o dissulfeto de captopril. Com o intuito de 

garantir a estabilidade do fármaco e dosagem precisa, foi desenvolvido um estudo 

de pré-formulação para a obtenção de uma formulação de captopril em pó para 

constituição de uma solução estável de uso pediátrico. A compatibilidade entre o 

fármaco e os possíveis excipientes foi avaliada através das análises de calorimetria 

de varredura diferencial (DSC) e o comportamento térmico do captopril através das 

análises termogravimética (TG) e térmica diferencial (DTA). Em seguida, foram 

realizados os ensaios de análise granulométrica e das medidas indiretas de fluxo do 

captopril e dos excipientes. Para estudo em solução, foram obtidas diferentes 

formulações a partir de planejamento fatorial, em que se variou a concentração de 

EDTA (0,005 e 0,1%) e pH (2,5; 4,0 e 5,5) em água destilada e água mineral, que 

foram armazenadas a 60°C e analisadas ao longo de doze dias por CLAE para 

avaliação da estabilidade do captopril. Nas curvas DSC das misturas de captotpril 

com os conservantes, a sucralose e o ácido cítrico, os eventos térmicos de cada 

substância isolada não foram mantidos. Nas demais curvas das misturas binárias os 

eventos correspondentes a cada componente foram preservados, indicando 

compatibilidade entre as substâncias. Foi observada uma grande diferença na 

distribuição e diâmetro médio das partículas e densidade dos agentes tamponantes 

em comparação às demais substâncias, o que pode ocasionar a segregação da 

mistura de pós. A partir do estudo da estabilidade das soluções, foi verificado que as 

variáveis interferem significativamente (p = 0,05) no teor do captopril, sendo o pH o 

fator mais relevante. As interações entre as variáveis foram significativas, com maior 

estabilidade observada em pH próximo a 4,0, maior concentração de EDTA e uso de 

água mineral. Com base nos resultados, pode-se concluir que o desenvolvimento de 

uma formulação de captopril estável é viável desde que sejam adotadas medidas 

estratégicas a fim de se evitar a segregação dos pós constituintes da formulação. 

 

Palavras-chave: Captopril; Formulações pediátricas; Pré-formulação; Análise 

térmica; Propriedades tecnológicas; Estabilidade. 

 

 

 



ABSTRACT 

Nowadays, drugs used in children are adapted from solid dosage forms developed 

for adults. Captopril in solid dosage form is widely adapted in hospitals into a liquid 

formulation. Its stability in aqueous solutions is reduced because it undergoes 

oxidation, forming captopril disulfide. In order to ensure a stable and accurate dosage 

form, a pre-formulation study was developed for obtaining a stable formulation of a 

powder for preparation of a captopril solution for pediatric use. The compatibility 

between drug and possible excipients were evaluated by differential scanning 

calorimetry (DSC) and the captopril thermic behavior, through thermogravimetric 

analysis (TG) and differential thermal analysis (DTA). Then, particle size and indirect 

flow measures of captopril and excipients were analyzed. For solution studies, 

different formulations were obtained through factorial design, varying the EDTA 

concentration (0.005 and 0.1%) and pH (2.5, 4.0 e 5.5) in distilled and mineral water, 

which were stored at 60°C and analyzed over twelve days by HPLC to evaluate the 

stability of captopril. In the DSC curves of captopril mixtures with preservatives, 

sucralose and citric acid, the isolated thermal events were not maintained. In the 

other binary mixtures, the events corresponding to each component were preserved 

in the curves, indicating compatibility between substances. There was a major 

difference in the distribution and average particles diameters and density of buffering 

agents in comparison to other substances, which can cause segregation of the 

powder mixture. From the study of the solutions stability it was found that the 

variables interfere significantly (p = 0.05) in the captopril content, the pH being the 

most important factor. The interactions between variables were significant, with 

greater stability around pH 4.0, higher EDTA concentrations and use of mineral 

water. Based on the results, it can be concluded that development of a stable 

captopril formulation is viable if strategic measures are adopted in order to avoid 

segregation of the powders constituents of the formulation. 

 

Keywords: Captopril, pediatric formulations, pre-formulation, thermal analysis, 

technological properties, stability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As crianças diferem dos adultos no que diz respeito aos mecanismos de 

farmacocinética e farmacodinâmica, sendo distintos até mesmo nos subgrupos 

divididos de acordo com a faixa etária desta população, pois a maturação fisiológica 

ocorre de acordo com o desenvolvimento do ser humano (JADHAV, KERN, 2010; 

OMS, 2007; ROSA, ALBUQUERQUE, OLIVEIRA, 2006). As diferenças se 

apresentam na capacidade metabólica, nos sítios de distribuição, na função 

gastrointestinal, na função renal e no desenvolvimento tegumentar, podendo 

acarretar em diferentes respostas aos medicamentos (KEARNS et al., 2003). 

Dessa forma, as crianças fazem parte de um grupo muito vunerável devido à 

ausência de desenvolvimento de medicamentos para este grupo e ensaios clínicos 

capazes de comprovar sua efetividade e segurança nos diferentes subgrupos 

(SANTOS et al., 2009). Os dados dos medicamentos atualmente disponíveis 

referentes à dose segura muitas vezes são extrapolados para serem administrados 

em populações pediátricas, colocando em risco a saúde da criança (JADHAV, 

KERN, 2010; OMS, 2007; ROSA, ALBUQUERQUE, OLIVEIRA, 2006). 

 Além da necessidade do desenvolvimento de medicamentos seguros, é 

imprescindível que os medicamentos necessários para o tratamento infantil se 

apresentem na forma farmacêutica que garanta maior conforto e adesão (PERMALA 

et al., 2010). 

Sabe-se que a maioria dos medicamentos produzidos são formas 

farmacêuticas sólidas o que dificulta o tratamento pediátrico. As formas 

farmacêuticas líquidas, além de facilitarem a deglutição, permitem o fracionamento 

da dose conforme a necessidade, já que a população infantil abrange subgrupos que 
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apresentam variações de peso e das características farmacodinâmicas e 

farmacocinéticas (COSTA, LIMA, COELHO, 2009; CRAM et al., 2009; SAAVEDRA 

et al, 2008;). 

Devido aos cuidados necessários durante o processo de desenvolvimento dos 

medicamentos bem como a dificuldade para a realização dos ensaios clínicos, as 

indústrias farmacêuticas, em sua maioria, não tem interesse em desenvolver e 

produzir medicamentos pediátricos por acreditarem que o retorno financeiro não 

representaria o lucro desejado pelas mesmas (PERMALA et al., 2010).   

Além disso, governantes não demonstram empenho em criarem leis mais 

rígidas capazes de garantirem um tratamento pediátrico de qualidade. Organizações 

na Europa e Estados Unidos da América tem pressionado órgãos governamentais 

com sucesso para alterações nas legislações. Enquanto isso, no Brasil pequenos 

grupos de pesquisadores sensibilizados com o problema tem investigado a realidade 

em hospitais e levantado a problemática em conferências. As entidades 

governamentais brasileiras ainda não apresentaram preocupações concretas 

(COSTA, REY, COELHO, 2009; MACLEOD, 2010). 

 A negligência no que diz respeito ao tratamento medicamentoso em crianças, 

representando a falta de interesse em desenvolver, produzir e manipular 

medicamentos pediátricos com efetividade e segurança garantidos, levou à criação 

do termo “órfãos-terapêuticos” por Shirkey em 1968 (PERMALA et al., 2010), ou 

seja, desde a década de 60 esse problema foi apontado e desde então pouco foi 

feito para tentar resolvê-lo. 

 A maioria dos medicamentos utilizados em crianças foi desenvolvida para uso 

em adultos, sendo adaptados para uso pediátrico. Dessa forma, os medicamentos 

utilizados nessa população podem ser classificados como não aprovados e não 
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padronizados (off-label) que apresentam faixa etária, dose, frequência, 

apresentação, via de administração ou indicação distintas das orientações das bulas 

(CARVALHO et al., 2003; COSTA, LIMA, COELHO, 2009; ROSE, 2005). 

 As crianças mais afetadas são aquelas que realizam seu tratamento em 

hospitais, pois muitas vezes os precritores alteram a forma farmacêutica original 

submetendo as crianças a dosagens inexatas (subdoses ou sobredoses). Além 

disso, muitos hospitais não apresentam a estrutura exigida pelas normas de Boas 

Práticas de Manipulação (COSTA, LIMA, COELHO, 2009; ROSA, ALBUQUERQUE, 

OLIVEIRA, 2006; SANTOS, 2009). 

Além do cuidado exigido no processo de fabricação ou manipulação dos 

medicamentos pediátricos, essas preparações devem apresentar excipientes 

seguros, capazes de garantir uma forma estável e boa palatabilidade, já que os 

fármacos em sua maioria apresentam gosto armago, ácido e salgado 

(HEMPENSTALL, TULEU, 2009). 

Entre os medicamentos mais citados como necessários na forma líquida em 

estudos realizados no Brasil, foi observada uma necessidade de desenvolvimento de 

uma formulação líquida para o tratamento da hipertensão arterial infantil (COSTA, 

LIMA, COELHO, 2009). 

 O captopril foi inúmeras vezes citado em artigos publicados como 

medicamento necessário em formulações líquidas (COSTA, LIMA, COELHO, 2009; 

COSTA, REY, COELHO, 2009; FLORES-PÉREZ, 2008; PETERLINI, CHAUD, 

PEDREIRA, 2003; SANTOS et al., 2008; STANDING, TULEU, 2005). Assim como os 

demais fármacos que apresentam baixa estabilidade, explicada pela susceptibilidade 

à degradação oxidativa facilitada pela alta umidade, é recomendado a sua produção 

em preparações sólidas para constituir uma solução (STRICKLEY et al., 2008).  
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Considerando que atualmente são obtidas preparações líquidas através de 

adaptações da forma farmacêutica sólida de comprimidos de captopril (trituração de 

comprimidos seguida de dispersão em meio líquido), que apresentam dosagens 

imprecisas e estabilidade inadequada, comprometendo o tratamento, o projeto em 

questão tem como proposta realizar um estudo de pré-formulação para o 

desenvolvimento de uma formulação de captopril para uso pediátrico na forma de pó 

para constituir uma solução, visando a estabilidade, efetividade e segurança. 

Essa abordagem permite estimular pesquisas voltadas para o 

desenvolvimento de medicamentos para uso da população pediátrica que vem 

sendo negligenciada aos longos dos anos. Além disso, possibilita difundir uma 

problemática que não é amplamente divulgada, podendo alertar aos governantes 

sobre a necessidade de se incentivar pesquisas nessa linha e cobrar das indústrias 

farmacêuticas, principalmente as oficiais, que se cumpra seu papel de promover a 

saúde à população mais necessitada de cuidado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 



23 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 MEDICAMENTOS PEDIÁTRICOS 

Os medicamentos em sua maioria não apresentam desenvolvimento voltado 

especialmente para crianças; apenas estão aprovados para adultos. No entanto, os 

dados não podem ser extrapolados para as crianças, pois a biodisponibilidade, 

farmacocinética, farmacodinâmica, eficácia e efeitos adversos podem diferir 

significativamente entre os pacientes pediátricos e adultos, bem como entre os sub-

grupos da população pediátrica devido às diferenças de idade, maturação de órgãos 

e patologia (COSTA, LIMA, COELHO, 2009). Com isso, os esquemas de tratamento 

são diferenciados para determinadas doenças, principalmente, em relação às 

dosagens e períodos de tratamento (JADHAV, KERN, 2010; PERMALA et al., 2010; 

ROSA, ALBUQUERQUE, OLIVEIRA, 2006).  

Estima-se que aproximadamente 50-75% dos fármacos utilizados em 

pediatria não foram analisados para garantirem as informações adequadas 

(PERMALA et al., 2010). Esta ausência se deve por não haver desenvolvimento de 

novos medicamentos pediátricos e ensaios clínicos que sejam capazes de 

comprovar sua eficácia e segurança (CARVALHO et al., 2003; COSTA, LIMA, 

COELHO, 2009; MEINERS, BERGSTEN-MENDES, 2001; PERMALA et al., 2010). 

Adicionalmente, a população infantil é menor que a adulta, além disso, é 

fragmentada em diversas faixas etárias exigindo diferentes investigações. Os 

subgrupos pediátricos são classificados da seguinte forma: recém-nascidos 

prematuros (< 0 mês), recém-nascidos (0 – 28 dias), lactentes (1 – 12 meses) e 

crianças (1 – 12 anos) (OMS, 2010). 

Os medicamentos não específicos para crianças, sem efetividade e 

segurança comprovadas, são classificados de duas formas: medicamentos não 
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aprovados (not approved) os quais englobam os medicamentos não aprovados 

para uso em criança (CARVALHO et al., 2003). Os medicamentos não 

padronizados (off-label) são aprovados para uso em crianças, mas são utilizados 

em situações não permitidas, ou seja, apresentam faixa etária, dose, frequência, 

apresentação, via de administração ou indicação distintas da orientação da bula 

(CARVALHO et al., 2003; COSTA, LIMA, COELHO, 2009; ROSE, 2005). 

A prescrição de medicamentos não aprovados ou não padronizados é um 

problema mais evidente em neonatos e em crianças muito novas favorecendo o 

desenvolvimento de reações adversas a medicamentos (RAM) (KIMLAND et al., 

2007; ROSA, ALBUQUERQUE, OLIVEIRA, 2006).  

Além dessa classificação, os medicamentos de uma maneira geral, tanto para 

adultos como para crianças, também podem ser classificados de acordo com o 

potencial de risco, sendo aqueles denominados de medicamentos potencialmente 

perigosos (MPP), os que possuem riscos elevados de causar danos significativos 

devido à falha no processo de manipulação e/ou utilização. Apesar dos erros 

associados a esses medicamentos não serem os mais frequentes, as 

consequências podem ser mais graves (ISMP, 2012; ROSA et al., 2009; SILVA et 

al., 2011). 

A maioria dos MPPs utilizados em pediatria são off-label ou não aprovados. 

Isto representa um risco adicional de erros no processo de medicação, pois as 

doses devem ser calculadas individualmente para cada paciente pediátrico sem a 

informação da dose recomendada pelo fabricante. Por este motivo, os pacientes 

pediátricos são expostos aos MPPs três vezes mais que os pacientes adultos (OMS, 

2007).  
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Um estudo realizado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, entre 

maio de 2008 e janeiro de 2009, em um hospital de Belo Horizonte, Brasil, confirmou 

a alta prevalência do uso de medicamentos off-label e não pradonizados entre os 

pacientes (FERREIRA  et al., 2012). 

O problema do uso de medicamentos off-label é internacional, afetando 

crianças dos EUA, Europa, Ásia, África e América do Sul. Iniciativas capazes de 

garantir informações sobre a eficácia e segurança têm se tornado uma preocupação 

dos órgãos legislativos e reguladores da saúde (PERMALA et al., 2010). 

Algumas entidades incentivam as pesquisas clínicas em crianças e 

desenvolvimento de medicamentos pediátricos através de alterações na legislação, 

com o intuito de garantir a segurança e efetividade, entre as quais a Food and Drug 

Administration (FDA) nos EUA e European Medicines Evaluation Agency (EMEA) na 

União Europeia (MACLEOD, 2010). No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) não apresenta uma legislação específica para a rotulagem e uso 

de medicamentos pediátricos (COSTA, REY, COELHO, 2009). 

A ausência de medicamentos para uso pediátrico obriga os prescritores a 

utilizarem medicamentos não aprovados ou não padronizados em consultórios 

pediátricos, unidades de internação e tratamento intensivo, sendo mais frequente em 

crianças hospitalizadas. Deste modo, as formas farmacêuticas geralmente sólidas, 

sofrem adaptações, submetendo as crianças aos riscos da efetividade e segurança 

não comprovadas (CARVALHO et al., 2003; COSTA, LIMA, COELHO, 2009). Além 

disso, os dados de estabilidade físico-química e microbiológica de adaptações 

líquidas a partir de produtos sólidos são desconhecidos (ROSA, ALBUQUERQUE, 

OLIVEIRA, 2006). 
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Em estudo descritivo realizado em um hospital de referência do Sistema 

Único de Saúde (SUS) em Fortaleza, por Costa, Lima e Coelho (2009), foram 

identificados medicamentos cuja forma ou formulação farmacêutica representa um 

problema na ala pediátrica; associado a este fator, foram analisadas as estratégias 

utilizadas pelos médicos para sua administração em crianças e os riscos envolvidos 

na utilização desses medicamentos. Os autores concluíram que a carência de 

formulações desenvolvidas especificamente para a população pediátrica repercute 

na prática médica de prescrição de medicamentos sem segurança comprovada para 

uso em crianças, sendo agravada pela inexistência de estrutura necessária para a 

manipulação de medicamentos, nos hospitais brasileiros. 

 

2.2 CAPTOPRIL 

Em levantamentos realizados a fim de identificar os fármacos utilizados em 

crianças que não apresentam formulações adequadas ou indicação específica para 

uso pediátrico, foram listados fármacos que só estão disponíveis em forma de 

comprimido. Entre estes, havia fármacos para o tratamento da epilepsia e convulsão 

(diazepam, fenitoína, fenobarbital e carbamazepina), corticosteróides (prednisona e 

betametasona), diuréticos e anti-hipertensivos (hidroclorotiazida, furosemida e 

captopril) (COSTA, REY, COELHO, 2009), sendo o captopril o mais citado pelos 

médicos como medicamento necessário em forma farmacêutica líquida oral na 

concentração de 5 mg/mL e inexistente (COSTA, LIMA, COELHO, 2009; COSTA, 

REY, COELHO, 2009). 

O captopril (figura 1) foi o primeiro ativo oral inibidor potente e específico da 

enzima catalisadora responsável pela conversão da angiotensina I em angiotensina 

II (ECA). A sua descoberta como o primeiro fármaco anti-hipertensivo inibidor da 
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ECA foi baseada nos estudos dos efeitos do veneno da jararaca, da espécie 

Bothrops jararaca, por Sérgio Ferreira e Rocha e Silva. Por apresentar tal 

mecanismo é um eficaz agente anti-hipertensivo, utilizado também no tratamento da 

insuficiência cardíaca em adultos e crianças (FERREIRA, 1998; KATZUNG, 2005).  

 

 

Figura 1 – Fórmula estrutural do Captopril [(s)-1-(3-Mercapto-2-metil-1-oxopropil)-1-

prolina] (Fonte: Farmacopeia Brasileira, 2010). 

 

 O mecanismo de ação dos inibidores da enzima de conversão da 

angiotensina é complexo. As ações resultam na diminuição da formação de 

angiotensina e acúmulo da bradicinina. Como consequências diretas da diminuição 

da angiotensina II, ocorre: redução do efeito vasoconstritor, do efeito retentor de 

sódio (via aldosterona), e do efeito trófico na musculatura lisa de vasos, nas células 

miocárdicas e fibroblastos. Além desses, outros efeitos benéficos resultam da 

diminuição da ativação simpática, restauração dos barorreflexos pela ativação 

parassimpática, normalização da função do endotélio, redução do inibidor do 

ativador do plasminogênio, diminuição da endotelina e da arginina-vasopressina 

(BOCCHI, 2009). 

De acordo com o British National Formulary for Children (BNFC) as doses de 

captopril sugeridas para o tratamento de hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, 

proteinúria em nefropatias, ou nefropatia diabética, são: em neonatos - dose teste de 

10 a 50 µg/Kg, caso haja tolerância, esta dose deve ser administrada duas ou três 
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vezes ao dia, diariamente, aumentando se necessário até no máximo 2 mg/Kg 

diariamente em doses divididas; em crianças entre um mês e doze anos - dose teste 

de 100 µg/Kg (máximo de 6,25 mg), se tolerado, administrar de 100 a 300 µg/Kg de 

duas a três vezes ao dia, aumentando se necessário até 6 mg/Kg diariamente em 

doses divididas; em crianças entre 12 e 18 anos - dose teste de 100 µg/Kg ou 6,25 

mg, se tolerado, administrar de 12,5 a 25 mg duas ou três vezes ao dia, se 

necessário aumentar até 150 mg diariamente em doses divididas (SWEETMAN, 

2009).  

O captopril é rapidamente absorvido no trato gastrointestinal e tem uma 

biodisponibilidade entre 60 e 75%. O pico da concentração plasmática ocorre uma 

hora depois da administração. Além disso, liga-se fracamente às proteínas 

plasmáticas (30%). É eliminado pela urina, 40 a 50% na forma inalterada; o restante 

é dímero de dissulfeto de captopril e dissulfeto de captopril – cisteína. A meia-vida 

de eliminação pode ser de duas a três horas (SWEETMAN, 2009).  

O captopril apresenta-se na forma de pó cristalino branco ou quase branco, é 

facilmente solúvel em água, metanol e cloreto de metileno e solúvel em soluções 

diluídas de hidróxidos alcalinos. A temperatura de fusão ocorre na faixa de 105 a 

108°C (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010). O captopril é um ácido diprótico com 

duas constantes de dissociação, 3,7 e 9,8 referentes ao ácido carboxílico e ao grupo 

sulfidrila, respectivamente (PEREIRA et al., 2011). 

É susceptível à degradação oxidativa. Altas temperaturas e umidade facilitam 

esse processo, formando o seu produto de degradação, o dissulfeto de captopril 

(LEE, NOTARI, 1987; MARCATTO et al., 2005). Os produtos dissulfetos 

provenientes da metabolização do captopril são formados de forma reversível, tanto 

in vivo como in vitro. Com isso, a interconversão dinâmica do captopril e dos 
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metabólitos dissulfetos distinguem o captopril de outros medicamentos anti-

hipertensivos e provavelmente contribuem para efeitos farmacológicos prolongados 

na ausência de níveis sanguíneos detectáveis de captopril (MAHMOUD, 

KÜMMERER, 2012).  

A reação de oxidação (figura 2) é catalisada por íons metálicos. A velocidade 

desta reação depende do pH e das concentrações de oxigênio. A oxidação do 

captopril é menor em pH 4 e pode ser retardada pelos agentes quelantes, 

antioxidantes e altas concentrações do fármaco (BERGER-GRYLLAKI et al., 2007). 

 

 

Figura 2 – Formação do produto de degradação oxidativa do captopril (a – Captopril; 

b – Dissulfeto de captopril) (Fonte: MARCATTO et al., 2005). 

 

Mathew e Das Gupta (1996), através do estudo da avaliação da estabilidade 

do captopril em sistemas aquosos, concluíram que os cosolventes, agentes 

quelantes e altas concentrações de captopril melhoraram a estabilidade. Os 

excipientes utilizados foram capazes de proteger o grupo tiol do processo de 

oxidação do captopril, estendendo o tempo de estabilidade. 

Schlatter, Sola e Saulnier (1997) determinaram a estabilidade do captopril em 

solução durante 28 dias. Soluções de captopril de 1 mg/mL foram preparadas a 

partir do comprimido de 25 mg em pH 3, 5, 7 e 9, e armazenadas a 4ºC e 
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temperatura ambiente (22ºC). A solução oral preparada em tampão citrato a pH 5 foi 

estável por pelo menos 30 dias a 4°C. 

Escribano Garcia, Torrado Durán e Torrado Durán (2005) analisaram a 

estabilidade do captopril em formulações líquidas orais extemporâneas. Estas 

soluções foram preparadas na concentração de 1 mg/mL a partir do pó em solução 

aquosa, xarope, diferentes agentes quelantes e antioxidantes, o pH foi alterado 

utilizando o citrato de sódio. As soluções foram armazenas a 4 e 25°C. A mudança 

de pH não melhorou a estabilidade da formulação. As amostras armazenadas em 

temperatura mais baixa foram mais estáveis e apresentaram melhor qualidade 

microbiológica. 

Kristensen et al. (2008) avaliaram a estabilidade química do captopril em meio 

aquoso e pH 3. Neste pH, a estabilidade foi melhorada pelo aumento da 

concentração do fármaco e diminuição da temperatura. O acompanhamento da 

estabilidade de soluções aquosas de captopril a 1 mg/mL com pH 3, armazenadas a 

36°C durante um ano, mostrou que o sorbitol acelerou a degradação do fármaco 

enquanto que o edetato dissódico (EDTA) na concentração de 0,01% foi suficiente 

para estabilizar estas amostras. O efeito desestabilizador de álcoois de açúcar foi 

confirmado pela degradação acelerada também na presença de glicerol. 

 Brustugun et al. (2009) avaliaram a estabilidade a longo prazo de preparações 

extemporâneas do captopril. Soluções de captopril a 1 e 5 mg/mL foram preparadas 

em água estéril, contendo sorbitol, EDTA e benzoato de sódio, e armazenadas a 

22ºC por 12 meses. O estudo concluiu que as preparações extemporâneas foram 

estáveis quando armazenadas em temperatura ambiente por 12 meses quando 

estabilizada com 0,1 mg/mL de EDTA a um pH baixo. 
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 Com base nos estudos citados, é possível observar que são necessários 

alguns cuidados durante o desenvolvimento da formulação líquida de captopril. Visto 

que o captopril apresenta baixa estabilidade na presença de metais, umidade 

elevada e altos valores de pH, pode-se concluir que a formulação mais indicada é a 

de forma farmacêutica sólida em pó para constituir uma solução. Para tanto, devem 

ser adicionados agentes tamponantes para manter o pH estável e agentes quelantes 

capazes de sequestrarem os metais. Diferentes formulações devem ser 

desenvolvidas, avaliando-se a estabilidade do captopril. 

 

2.3 FORMULAÇÕES PEDIÁTRICAS 

Em virtude das diferenças metabólicas dos subgrupos da população 

pediátrica, tanto as formas farmacêuticas como as vias de administração 

preferenciais, devem ser escolhidas durante o processo de desenvolvimento de 

acordo com as especificidades de cada faixa etária (STRICKLEY et al., 2008). 

As vias de administração oral, retal, nasal, bucal/sublingual, 

tópica/transdérmica, injetável, pulmonar, ocular e gotas para os ouvidos são 

preferenciais para o desenvolvimento de formulações pediátricas (STRICKLEY et al., 

2008).  

A forma farmacêutica preferencial varia de acordo com a faixa etária, o 

supositório é a forma farmacêutica de preferência para ser utilizada em neonatos; 

soluções ou xaropes para lactentes; soluções, xaropes, suspensões ou 

medicamentos efervescentes são as formas preferenciais para a faixa etária de 2 a 5 

anos; comprimidos desintegráveis, comprimidos mastigáveis ou thin strip1 para a 

                                                           
1 Thin strip: Formulação introduzida no mercado pela Pfizer em 2001, que consiste em uma película fina 

aromatizada comestível que derrete na boca. 
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faixa etária de 6 a 11 anos; comprimidos, cápsulas, pós, comprimidos 

desintegráveis, comprimidos mastigáveis ou thin strip para adolescentes. Estes 

medicamentos são capazes de facilitarem a administração e aumentarem a adesão 

das crianças ao tratamento (PERMALA et al., 2010; STRICKLEY et al., 2008). 

No mercado dos EUA, estavam disponíveis em 2008, 16 tipos de formulações 

pediátricas orais, prontas para uso ou para manipulação, encontradas nas formas de 

solução, xarope, suspensão, comprimido, comprimido divisível, comprimido 

mastigável, comprimido oralmente desintegrável, thin strip, pó para constituir uma 

suspensão, comprimido para constituir uma suspensão, pó para constituir uma 

solução, gotas para reconstituir uma suspensão, solução concentrada para diluição, 

comprimido efervescente, granulados orais, pó orais, ou sólidos em cápsulas para 

misturar com comida ou bebida (STRICKLEY et al., 2008). 

Dentre as formas farmacêuticas preferenciais para serem utilizadas durante o 

tratamento pediátrico, destacam-se as formas farmacêuticas líquidas, que em função 

da velocidade de absorção em crianças, rapidamente produzem respostas 

terapêuticas e são mais fáceis de deglutição e administração. Além disso, as 

características organolépticas facilitam a adesão das crianças ao tratamento 

(COSTA, LIMA, COELHO, 2009; CRAM et al., 2009; SAAVEDRA et al., 2008). 

No caso das formulações líquidas orais, o volume da dose deve ser levado 

em consideração durante o desenvolvimento, pois varia de acordo com a faixa 

etária. Para crianças com idade menor que 5 anos é recomendado um volume 

menor que 5 mL e, para crianças acima de 5 anos, menor que 10 mL (STRICKLEY 

et al., 2008). 
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A manipulação de fórmulas líquidas orais esbarra em duas grandes 

dificuldades: a solubilidade/estabilidade e a correção de sabor/odor, quando 

existentes (ANSEL, POPOVICH, ALLEN JÚNIOR, 2007; AULTON, 2005). 

As preparações líquidas orais contêm uma ou mais substâncias ativas num 

veículo apropriado que se destinam a serem usadas não diluídas ou após diluição. 

Os excipientes utilizados para as preparações líquidas orais são escolhidos em 

função da natureza da ou das substâncias ativas, com a finalidade de conferir à 

preparação propriedades organolépticas apropriadas ao uso previsto, facilitar a 

produção da forma farmacêutica e garantir a estabilidade do fármaco (FABIANO, 

MAMELI, ZUCCOTTI, 2011). 

O desenvolvimento de uma formulação pediátrica apresenta uma maior 

complexidade quando comparado ao desenvolvimento de um medicamento para uso 

adulto. Alguns excipientes utilizados nas formulações exigem uma maior atenção, 

como os solventes, solubilizantes, agentes conservantes e corantes. Deve-se 

sempre ter em mente que as crianças fazem parte de um grupo vulnerável e que 

alguns excipientes apresentam potencial de causar efeitos adversos (BUCK, 1996; 

HEMPENSTALL, TULEU, 2009; NUNN, WILLIAMS, 2005). 

As formulações pediátricas podem conter excipientes apropriados e que são 

empregados em formulações rotineiramente autorizadas pelas autoridades 

competentes, entre os mais utilizados em formulações pediátricas orais estão os 

flavorizantes (anis, banana, groselha, chiclete, cereja, algodão doce, caramelo, 

baunilha, ponche de frutas, uva, creme de limão, tangerina, hortelã, laranja, 

pêssego, morango e banana, morango e creme, morango e hortelã e tutti-frutti), 

edulcorantes (aspartame, xarope de milho rico em frutose, sacarina, sacarina sódica 

e sucralose), diluentes (lactose, maltodextrina, celulose microcristalina, amido e 
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sacarose), tampões e modificadores de pH (ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido 

clorídrico, carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, fosfato de potássio, bicarbonato de 

sódio e citrato de sódio), agentes viscosificantes (goma guar, carboximetil celulose 

sódica, hidroxipropil celulose, hidroxipropil metilcelulose e goma xantana), 

conservantes (benzoato de sódio, metilparabeno e propilparabeno), agentes 

quelantes (EDTA), entre outros (ANSEL, POPOVICH, ALLEN JÚNIOR, 2007; 

AULTON, 2005; STRICKLEY et al., 2008). 

Considerando a tendência do captopril de sofrer oxidação, a obtenção de uma 

solução estável requer a escolha de excipientes e condições que permitam reduzir 

ao máximo a velocidade de degradação do fármaco, uma vez que o meio líquido 

favorece essas reações (BERGER-GRYLLAKI et al., 2007; BRUSTUGUN et al., 

2009; KRISTENSEN et al., 2008; MARCATTO et al., 2005). 

A utilização de antioxidantes em preparações pediátricas não é recomendável 

por suas moléculas apresentarem forte atividade biológica, como por exemplo, os 

sulfitos que já foram associados à dificuldade para respirar. Além da diminuição da 

função pulmonar em crianças asmáticas, os sulfitos podem estar associados a 

outros sintomas como diarréia, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, tontura, 

respiração ruidosa, urticária, prurido, edema local, exantema, dificuldade para 

deglutir, cefaleia, desmaios, mudanças de temperatura corporal, dor torácica, 

alterações na frequência cardíaca, inconsciência e coma (FABIANO, MAMELI, 

ZUCCOTTI, 2011; SILVA et al., 2008; PIFFERI, RESTANI, 2003).   

Além de antioxidantes, é preconizado o uso de quelantes em formulações 

líquidas de captopril, pois possuem a capacidade de sequestarem os metais 

catalisadores da reação de oxidação do captopril (BERGER-GRYLLAKI et al., 2007; 

BRUSTUGUN et al., 2009; KRISTENSEN et al., 2008). 
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De acordo com a revisão bibliográfica realizada, o agente quelante mais 

indicado para formulações líquidas de captopril é o EDTA (BERGER-GRYLLAKI et 

al., 2007; BRUSTUGUN et al., 2009; KRISTENSEN et al., 2008). Este excipiente 

pode ser utilizado em formulações nas concentrações entre 0,005 e 0,1% (m/v). A 

estabilidade do complexo edetato-metal é dependente do íon envolvido no processo 

e do pH do meio. De acordo com a OMS, é aceitável uma ingestão diária de EDTA 

em alimentos de até 2,5 mg/Kg do peso corporal (HANDBOOK OF 

PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS, 2009).  

Além da adição do agente quelante à formulação líquida de captopril, deve 

ser adicionado um tampão para garantir que a formulação esteja em pH que 

proporcione maior estabilidade à formulação. O ácido cítrico, empregado em 

formulações farmacêuticas para o ajuste de pH em soluções, é naturalmente 

encontrado no organismo humano e faz parte da dieta humana. É um excipiente não 

tóxico, mas seu uso excessivo pode causar erosão nos dentes (HANDBOOK 

PHARMACEUTICAL OF EXCIPIENTS, 2009). 

O citrato de sódio dihidratado também é utilizado em formulações 

farmacêuticas como agente tamponante, é um excipiente não tóxico e não irritante. 

Seu consumo excessivo pode causar desconforto gastrointestinal ou diarreia 

(HANDBOOK OF PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS, 2009).  

Tanto o ácido cítrico anidro como o citrato de sódio dihidratado são aceitos na 

Europa como aditivos em alimentos e foram inclusos no Guia de Excipientes Inativos 

da FDA para soluções orais. Além disso, ambos também podem atuar como agentes 

quelantes (HANDBOOK OF PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS, 2009). 

Os conservantes (antimicrobianos) são adicionados à formulação com a 

finalidade de evitar a proliferação de microrganismos, aumentando a validade 
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especialmente das preparações líquidas. Apesar disso, o uso dos parabenos foi 

associado a reações leves de hipersensibilidade associadas ao uso de cosméticos 

(SILVA et al., 2008). 

Os parabenos, metilparabeno e propilparabeno, são conservantes 

antimicrobianos comumente utilizados em formulações farmacêuticas. Podem ser 

utilizados isoladamente ou combinados. Os parabenos são efetivos em uma ampla 

faixa de pH e largo espectro de atividade antimicrobiano, embora sejam mais 

eficazes contra bolores e leveduras.  O propilparabeno pode ser utilizado em 

soluções orais na concentração entre 0,01 e 0,02% (m/v) em associação com o 

metilparabeno na concentração entre 0,015 e 0,2% (m/v) (HANDBOOK OF 

EXCIPIENTS, 2009). 

 A solubilização realça o sabor dos fármacos e os princípios ativos, em sua 

maioria, apresentam um sabor desagradável. Portanto, as formas farmacêuticas 

líquidas sem a adição de flavorizantes e edulcorantes podem ser inadequadas. 

Assim, é necessária a adição desses excipientes às medicações líquidas de forma 

que o sabor desagradável dos fármacos possa ser mascarado. O mascaramento do 

gosto do fármaco é o principal obstáculo e o objetivo mais importante durante o 

desenvolvimento de uma formulação pediátrica. Além disso, pode ser um processo 

que requeira muito tempo e custo e ainda assim este objetivo pode não ser 

alcançado com sucesso (ANSEL, POPOVICH, ALLEN JÚNIOR, 2007; AULTON, 

2005; NUNN, WILLIAMS, 2005). 

A percepção do gosto é diferente para cada faixa etária, é inata do ser 

humano a preferência pelo gosto doce, sendo mais pronunciada em crianças do que 

em adultos. Os indivíduos desenvolvem diferentes percepções de gosto ao longo da 

vida, sendo influenciados pelos fatores sociais e culturais (STRICKLEY et al., 2008). 
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Os principais excipientes utilizados em formulações pediátricas para tornarem 

o medicamento palatável são os agentes flavorizantes e edulcorantes, sendo a 

sacarose amplamente utilizada. Dessa forma, contribuem para a alta prevalência de 

cáries em crianças, principalmente aquelas que fazem tratamento para doenças 

crônicas (PERES et al., 2005). Por outro lado, a utilização de grandes quantidades 

de edulcorantes artificiais pode deixar um sabor amargo e perceptível, o que pode 

resultar na diminuição da aderência do paciente (BUCK, 1996). 

Entre os edulcorantes mais utilizados nos Estados Unidos da América, estão 

a sacarina, sacarose, sorbitol, aspartame e frutose.  A concentração de edulcorantes 

em soluções orais e suspensões varia entre 30 e 50% m/v e, em alguns antibióticos 

e xaropes para tosse, pode chegar acima dos 80% m/v (BUCK, 1996). 

Porém, o açúcar, em especial a sacarose quando utilizada em altas 

concentrações, facilita o processo da cariogênese, causando a diminuição do pH da 

placa dental através da formação de ácido lático a partir da sua metabolização pelas 

bactérias que habitam a boca, dissolvendo o esmalte do dente e formação da 

cavidade. Por estes motivos, é recomendado o uso de formulações sem açúcar 

quando a terapia for de longo prazo de duração (MITCHELL, 2006). 

De acordo com os estudos realizados por Peres e colaboradores em Tubarão 

- SC, entre os 14 medicamentos pediátricos mais prescritos e vendidos, apenas 4 

não tinham açúcar. Todos os outros medicamentos apresentavam níveis 

cariogênicos de sacarose. Ou seja, mais de 70% dos medicamentos líquidos orais 

comercializados apresentavam elevados teores de sacarose em sua formulação, 

este dado é semelhante aos resultados encontrados na literatura internacional 

(PERES et al., 2005). 
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Além dos altos níveis de açúcar favorecerem o desenvolvimento de cáries 

dentárias, gerando um problema de saúde pública, as crianças diabéticas merecem 

uma atenção especial ao utilizarem medicamentos com níveis de açúcar elevado 

(FABIANO, MAMELI, ZUCCOTTI, 2011). 

A sucralose é um potente edulcorante, obtido a partir da sacarose através de 

modificação química. Apresenta elevada intensidade do sabor doce, sendo 600 

vezes mais intenso que a sacarose. Apesar disso, não apresenta potencial 

cariogênico. Devido à alta estabilidade da sua molécula, pode ser utilizada em pH 

ácido e neutro, podendo ser submetida ao aquecimento (MITCHELL, 2006).  

Ao lado dos agentes edulcorantes, os flavorizantes são utilizados em 

formulações pediátricas com a mesma finalidade, melhorar a palatabilidade e o odor 

do fármaco. Uma variedade enorme de flavorizantes é empregada em 

medicamentos, podendo ser de origem natural ou sintética. Estes flavorizantes 

apresentam muitos ingredientes, sendo difícil identificar reações adversas ou 

alergias. Porém, reações de hipersensibilidade foram associadas ao uso do mentol, 

óleo de limão e hortelã (BUCK, 1996; FABIANO, MAMELI, ZUCCOTTI, 2011). 

Além destes excipientes, deve ser levada em consideração a questão do odor 

do fármaco e viscosidade da formulação. Algumas formulações pediátricas incluem 

o aromatizante entre os excipientes utilizados. A viscosidade deve ser alterada em 

soluções e suspensões através da adição de agentes viscosificantes. As crianças 

preferem medicamentos com uma textura viscosa. Além disso, a viscosidade deve 

ser de tal forma que permita a quantificação da dose sem que haja desperdício 

durante o fracionamento (STRICKLEY et al., 2008).  

A goma xantana é um agente viscosificante aniônico usado em formulações 

farmacêuticas orais, não tóxica e compatível com a maioria dos outros excipientes 
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utilizados em formulações farmacêuticas. Além disso, apresenta uma boa 

estabilidade e viscosidade em uma ampla faixa de pH e temperatura (HANDBOOK 

OF PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS, 2009). 

Outro agente viscosificante utilizado em formas farmacêuticas líquidas é a 

carboximetilcelulose sódica (CMC sódica), sendo utilizada em soluções orais em 

concentrações entre 0,1 e 1,0% (m/v). Sua viscosidade é estável em pH entre 4 e 10 

e as soluções aquosas são estáveis entre pH 2 e 10, sendo o máximo de 

viscosidade e estabilidade entre pH 7 e 9 (HANDBOOK OF PHARMACEUTICAL 

EXCIPIENTS, 2009). 

De acordo com Strickley e colaboradores, a melhor escolha para formulação 

de um medicamento que necessita que sua dose seja variável, sendo o fármaco 

solúvel e quimicamente instável e levando em consideração o sucesso durante a 

etapa de mascaramento do gosto, é a forma sólida em pó para constituir uma 

solução oral (STRICKLEY et al., 2008).  

Em um levantamento realizado em 2007 das formulações orais disponíveis no 

mercado dos Estados Unidos da América, dois medicamentos pediátricos eram 

comercializados na forma de pó para constituir uma solução, videx (didanosina) e 

zerit (estavudina)2. Ambos são solúveis em água e utilizados no tratamento de HIV 

(STRICKLEY et al., 2008).  

No estudo já mencionado, realizado por Costa, Lima e Coelho (2009), entre 

os medicamentos mais citados pelos médicos como inexistentes em formas líquidas 

estão: o captopril, fármaco inibidor da enzima conversora de angiotensina (ECA) 

                                                           
2 Videx; Zerit: Medicamentos indicados para o tratamento de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) 

produzidos pela companhia Bristol – Myers Squibb. 
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utilizado no tratamento da hipertensão arterial e insuficiência cardíaca; a 

furosemida, diurético de alça, indicada para o tratamento de hipercalemia, 

insuficiência renal aguda, doença causada por superdosagem de ânions e edemas; 

a digoxina, digitálico utilizado no tratamento da insuficiência cardíaca e fibrilação 

atrial; a espironolactona, um diurético poupador de potássio utilizado no tratamento 

do aldosteronismo primário, hirsutismo, insuficiêcia cardíaca e hipertensão arterial; e 

a hidroclorotiazida, um diurético tiazídico utilizado principalmente na hipertensão 

arterial (KATZUNG, 2005). Há, portanto, uma grande necessidade de formulações 

pediátricas voltadas para o tratamento da hipertensão arterial infantil. 

 

2.4 HIPERTENSÃO ARTERIAL INFANTIL E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

Apenas nas últimas décadas o problema da hipertensão arterial recebeu a 

atenção adequada dos pediatras. Com isso, são poucos os fármacos testados em 

crianças e disponíveis no mercado. Atualmente, na maioria dos casos, inicia-se a 

terapia anti-hipertensiva com dosagens que são baseados nos dados 

farmacocinéticos obtidos a partir de estudos realizados em adultos (FLYNN, 2008; 

SALGADO, CARVALHAES, 2003). 

 A hipertensão arterial detectada em algumas crianças pode ser secundária, 

pincipalmente, às doenças renais. Pode estar associada também ao início precoce 

da hipertensão arterial observada nos adultos, tendo como possíveis causas: a 

ingestão de álcool, o tabagismo, o uso de drogas ilícitas e a utilização de hormônios 

esteroides, de hormônio do crescimento, de anabolizantes e de anticoncepcionais 

orais devem ser considerados como possíveis causas (POLI-DE-FIGUEIREDO et 

al., 2010).  
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Para o tratamento da pressão arterial infantil, devem ser adotadas medidas 

não farmacológicas e farmacológicas. O tratamento não medicamentoso, 

recomendado a partir do percentil 90 de pressão arterial sistólica ou pressão arterial 

diastólica (correspondente à hipertensão limítrofe), tem como principal objetivo 

favorecer a redução da pressão arterial por meio de modificações do estilo de vida, 

através de dietas e prática de exercícios físicos regulares, que sejam capazes de 

diminuir a morbidade e a mortalidade cardiovasculares (POLI-DE-FIGUEIREDO et 

al., 2010; SALGADO, CARVALHAES, 2003). 

Apesar de ser incerto qual a idade ou o momento apropriado para o início do 

tratamento farmacológico em pacientes pediátricos, a terapia é indicada aos que não 

respondem ao tratamento não medicamentoso, naqueles com evidências de 

hipertensão arterial secundária, hipertensão arterial sintomática, hipertensão arterial 

com lesão em órgão-alvo e hipertensão arterial grave (POLI-DE-FIGUEIREDO et al., 

2010; SALGADO, CARVALHAES, 2003). 

A escolha do medicamento obedece aos mesmos critérios utilizados para 

adultos. Os medicamentos inibidores da enzima conversora de angiotensina e 

bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II não devem ser utilizados em 

adolescentes do sexo feminino, exceto quando houver indicação absoluta, pois pode 

ocasionar graves efeitos quando associado ao período gestacional (POLI-DE-

FIGUEIREDO et al., 2010). 

A insuficiência cardíaca na criança decorre da multiplicidade de etiologias, 

dos aspectos evolutivos das cardiopatias, da idade e da associação com a 

terapêutica cirúrgica ou percutânea nos casos de defeitos cardíacos congênitos. A 

ocorrência de cardiopatias congênitas estruturais é de aproximadamente 8 a 10 por 

100 nascidos vivos, cerca de 0,1 a 0,2% evoluem para insuficiência cardíaca. Os 
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tratamentos são divididos em medidas gerais (dieta, vacinação especial e 

reabilitação física), farmacológicas (inibidores da ECA, diuréticos, beta-

bloqueadores, entre outros) e cirúrgicas (BOCCHI et al., 2009). 

Nifedipina, nitroprussiato de sódio, labetalol, esmolol e nicardipina são os anti-

hipertensivos mais utilizados em casos de emergência hipertensiva. Enquanto isso, 

o captopril, enalapril, nifedipina retard, anlodipina, isradipina, hidroclorotiazida, 

furosemida, bumetanida, espironolactona, hidralazina, minoxidil, prazosin, 

propranolol e atenolol são mais utilizados para o tratamento crônico da hipertensão 

arterial infantil (SALGADO, CARVALHAES, 2003). Em estudo já citado, o captopril 

foi o medicamento mais referenciado pelos médicos como inexistente na forma 

líquida no mercado brasileiro, mas necessário (COSTA, LIMA, COELHO, 2009). 

 

 

 

  



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. OBJETIVOS 

 



44 
 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo de pré-formulação 

para o desenvolvimento de uma formulação pediátrica de captopril na forma 

farmacêutica sólida de pós para constituir uma solução. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudar a compatibilidade fármaco-excipiente através da análise térmica; 

 

 Determinar as propriedades tecnológicas do fármaco e excipientes, tais como: 

granulometria, densidades aparente e de compactação, Fator de Hausner, Índice de 

Carr e Ângulo de repouso; 

 

 Avaliar a estabilidade do captopril através de teste de estresse por 

aquecimento de diferentes soluções variando a concentração do agente quelante, 

pH e grau de pureza da água de acordo com planejamento fatorial; 

 

 Analisar a influência do pH, concentração de EDTA e do tipo de água utilizado 

e as interações entre os fatores na estabilidade das soluções e estabelecer a 

formulação mais estável.  

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.MATERIAIS E MÉTODOS 



 

46 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1  MATÉRIAS-PRIMAS E SOLVENTES 

 Captopril (fornecedor: Galena Química e Farmacêutica Ltda, Brasil); 

 Excipientes: foram utilizados EDTA (fornecedor: Isofar - Indústria e Comércio 

de Produtos Químicos Ltda, Brasil) como agente quelante; Ácido cítrico anidro 

e Citrato de sódio dihidratado (ambos fornecidos por: Labsynth, Brasil) como 

agentes tamponantes; Sucralose (fornecedor: Embrafarma Pharmaceutical 

Expertise, Brasil) como edulcorante; Carboximetilcelulose sódica (fornecedor: 

Denver especialidades químicas, Brasil) e Goma xantana (fornecedor: Mapric 

- Produtos farmacêuticos e cosméticos, Brasil) como viscosificantes; 

Metilparabeno e Propilparabeno (ambos fornecidos por: CAQ - Casa da 

química, Brasil) como conservantes;  

 Para a preparação das soluções foi utilizada água destilada e água mineral da 

marca Indaiá (Composição: cloreto = 23,80 mg.L-1; Sódio = 14,99 mg.L-1; 

Nitrato = 2,9 mg.L-1; Bicarbonato = 0,80 mg.L-1; Sulfato = 0,8 mg.L-1; Potássio 

= 0,79 mg.L-1; Magnésio = 0,76 mg.L-1; Cálcio = 0,23 mg.L-1; Bário = 0,027 

mg.L-1; Estrôncio = 0,006 mg.L-1). 

 Para a preparação da fase móvel utilizada na análise por Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência (CLAE), foram necessários: metanol grau HPLC 

(fornecedor: VETEC química fina Ltda, Brasil); Ácido fosfórico 85% 

(fornecedor: Isofar - Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda, Brasil) 
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4.2 ESTUDOS EM FASE SÓLIDA (PÓ) 

4.2.1 Determinação da compatibilidade fármaco-excipiente 

A compatibilidade entre fármaco e excipiente foi verificada através da 

calorimetria de varredura diferencial (DSC). As amostras analisadas foram obtidas 

através de uma mistura física entre o fármaco e os excipientes escolhidos com base 

na revisão bibliográfica, considerando a necessidade de proteção do captopril à 

degradação oxidativa, o gosto desagradável e a necessidade de prevenir a 

proliferação de microrganismos, foram analisados isoladamente e em misturas 

binárias 1:1 (tabela 1). 

As curvas de DSC foram obtidas através do aparelho SHIMADZU DSC-60, 

utilizando panelas de alumínio com 2 mg das amostras, sob pressão atmosférica de 

N2, razão de fluxo de 50 mL.min-1 e razão de aquecimento de 10°C.min-1 com 

variação da temperatura entre 25 e 500°C.  

Além da análise térmica por DSC, o comportamento térmico do captopril foi 

avaliado através das análises térmica diferencial (DTA) e termogravimétrica (TG) 

Cerca de 4 mg do fármaco foram colocados em panela de alumina e analisados no 

aparelho Shimadzu DTG-60, o qual forneceu dados simultâneos das curvas TG e 

DTA, sob atmosfera de nitrogênio no fluxo de 50 mL.min-1 a uma razão de 

aquecimento de 10ºC.min-1 e intervalo de temperatura entre 35 e 900ºC.  Ambos os 

equipamentos foram calibrados com padrões de índio (ponto de fusão em 156°C) e 

zinco (ponto de fusão em 420°C). 
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Tabela 1 - Misturas binárias submetidas a análise térmica 

Misturas Binárias 

 

4.2.2 Análise granulométrica 

 As partículas do fármaco e dos excipientes foram analisadas através do 

microscópio óptico LEICA DM500 (modelo: ICS 50), com uma ocular de 10X. O 

aumento utilizado na lente objetiva variou de 10X para 40X, de acordo com o 

tamanho da partícula, geralmente partículas grandes foram analisadas em menor 

aumento. 

 

Figura 3 - Critério de determinação do tamanho da partícula através do diâmetro de 

Feret (dF) (Autoria própria).  

 

O pó foi distribuído uniformemente sobre a lâmina com o auxílio de um pincel, 

de forma que não apresentasse partículas aglomeradas que pudessem dificultar a 

contagem. Em seguida, o tamanho de 500 partículas foi analisado de acordo com o 

critério do diâmetro de Feret (figura 3). Os valores obtidos foram agrupados em 

Captopril + EDTA Mistura A 

Captopril + Ácido cítrico anidro Mistura B 

Captopril + Citrato de sódio dihidratado Mistura C 

Captopril + Sucralose Mistura D 

Captopril + Carboximetilcelulose Mistura E 

Captopril + Propilparabeno Mistura F 

Captopril + Metilparabeno Mistura G 
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intervalos de classes para elaboração do histograma com a distribuição 

granulométrica das partículas (LACHMAN, LIEBERMAN E KANIG, 2001). 

 

4.2.3 Propriedades tecnológicas dos pós  

4.2.3.1 Ângulo de repouso e velocidade de escoamento (fator de fluxo)  

 O ângulo de repouso avalia a resistência das partículas ao movimento, 

podendo expressar essa oposição em valores numéricos. O ângulo de repouso (AR) 

de um determinado pó que pode ser calculado recorrendo-se à equação 1: 

𝒕𝒂𝒏∅ =  
𝟐𝒉

𝒅
   (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜1) 

 As amostras do fármaco em pó do fármaco e dos excipientes foram colocados 

no fun il a 7 centímetros da base, o tempo de escoamento do pó através do funil foi 

determinado com o auxílio de um cronômetro digital com o objetivo de determinar a 

velocidade de escoamento (equação 2).  A altura (h) e o diâmetro (d) do cone 

formado após o escoamento do pó foram medidos com o auxílio de régua e 

aplicados à equação 1 (EUROPEAN PHARMACOPOEIA, 2002). 

𝑭𝒍 =
𝒎

𝒕
   (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜2) 

 Em que, m é o peso da amostra em gramas e t é o tempo que a amostra leva 

para escoar em segundos. Os pós com ângulo de repouso superior a 50º foram 

caracterizados como pós com fluxo deficientes e os pós com ângulo de repouso 

próximo a 25º como pós com propriedades de fluxo muito boas (AULTON, 2005) 

 

4.2.3.2 Densidade aparente e de compactação 

 Para se determinar a densidade do fármaco, foi verificado o volume (v) 

ocupado por 30 g do fármaco e excipientes em pó em uma proveta após 10 e 500 
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batidas em compactador de pós NOVA ÉTICA (modelo: 303-D), caracterizando o 

volume aparente e o volume de compactação, respectivamente. A densidade 

(equação 3) foi calculada através da razão entre a massa e o volume (EUROPEAN 

PHARMACOPEA, 2002). 

𝑑 =
𝑚

𝑣
   (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3) 

 

4.2.3.3 Fator de Hausner (FH) 

 Hausner constatou que a razão entre a densidade de compactação (dc) e 

densidade aparente (da) estava relacionada com o atrito entre as partículas e, como 

tal, poderia ser utilizada para prever as propriedades de fluxo de um pó (equação 4). 

Os pós que apresentaram FH próximo a 1,2 foram caracterizados como pós com 

boas propriedades de fluxo, enquanto isso, pós que apresentaram um FH acima 

desse valor foram considerados pós com fluxo mais escasso (AULTON, 2005). 

𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑯𝒂𝒖𝒔𝒏𝒆𝒓 =
𝒅𝒄

𝒅𝒂
   (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4) 

 

4.2.3.4 Índice de Carr (IC) 

 O Índice de Carr (IC) é um método indireto que permite quantificar o fluxo de 

um pó a partir das densidades, esse método foi preconizado por Carr (AULTON, 

2005). O seu valor foi obtido através da equação 5 e o fluxo foi classificado conforme 

a tabela 2. 

 

 Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒓 (%) =
𝒅𝒄 − 𝒅𝒂

𝒅𝒄
 𝒙 𝟏𝟎𝟎   (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 5) 
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Tabela 2 – Classificação do fluxo de acordo com os valores do Índice de Carr  

IC (%) Classificação do fluxo 

5 - 15 Excelente 

12 - 16 Bom 

18 - 21 Escasso 

23 - 28 Pobre 

28 - 35 Pobre 

35 - 38 Muito pobre 

> 40 Extremamente deficiente 

(Tabela adaptada de AULTON, 2005).  

 

4.3 ESTUDOS EM FASE LÍQUIDA (SOLUÇÃO) 

4.3.1 Avaliação da estabilidade das soluções de captopril na concentração de 

5 mg/mL  

Para a obtenção de uma formulação estável, foram preparadas 12 

formulações com diferentes concentrações de quelante e tamponantes (para 

promover a variação do pH das soluções aquosas) além da qualidade da água 

utilizada na preparação, conforme planejamento fatorial. As soluções resultantes 

dessas formulações foram submetidas ao teste de estresse realizado de acordo com 

o informe técnico n° 1, de julho de 2008 que esclarece o item 2.9 da resolução RE n° 

1 de 29/07/2005, com os teores de captopril sendo determinados por cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) segundo a Farmacopeia Brasileira (5 ed.), conforme 

item 4.3.1.2. 

O teste de estresse por aquecimento consiste em submeter as formulações 

ao aquecimento em estufa a 60°C, com o intuito de acelerar o processo de 

degradação e consequente formação do produto de degradação (BRASIL, 2008).  
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4.3.1.1 Planejamento fatorial 

As formulações foram desenvolvidas utilizando a concentração mínima e 

máxima de EDTA 0,005 e 0,1 % (m/v), respectivamente, de acordo com o Handbook 

of Pharmaceutical Excipients (6ª ed.), em dois tipos de água (destilada, como nível 

mais baixo, e mineral, nível mais alto) e em três pHs diferentes (2,5; 4,0 e 5,5).  

Com isso, o planejamento fatorial foi desenvolvido a partir de dois níveis de 

concentração de EDTA, dois níveis de grau de pureza da água e três níveis de pH, 

sendo, portanto, um fatorial 22x3, resultando no desenvolvimento total de 12 

formulações (tabela 3) em triplicata cada, com volume final de 500 mL. 

 

Tabela 3 - Formulações submetidas ao teste de estresse 

Formulação [E.D.T.A.]% Tipo de água pH Nível [Sucralose]

% 

Fa 0,005 Destilada 2,5 -1 -1 -1 0,20 

Fb 0,005 Destilada 4,0 -1  -1 0 0,17 

Fc 0,005 Destilada 5,5 -1  -1 +1 0,15 

Fd 0,1 Destilada 2,5 +1 -1 -1 0,20 

Fe 0,1 Destilada 4,0 +1  -1 0 0,17 

Ff 0,1 Destilada 5,5 +1  -1 +1 0,15 

Fg 0,005 Mineral 2,5 -1  +1 -1 0,20 

Fh 0,005 Mineral 4,0 -1 +1 0 0,17 

Fi 0,005 Mineral 5,5 -1 +1 +1 0,15 

Fj 0,1 Mineral 2,5 +1  +1 -1 0,20 

Fk 0,1 Mineral 4,0 +1 +1 0 0,17 

Fl 0,1 Mineral 5,5 +1  +1 +1 0,15 

 

Além disso, foi adicionado às formulações o edulcorante, sucralose, em 

concentração variável de acordo com o pH. As concentrações utilizadas foram 

definidas de acordo com a análise sensorial subjetiva, sendo necessárias 
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concentrações mais elevadas do edulcorante nas formulações mais ácidas. Em 

seguida, as soluções foram submetidas ao aquecimento em uma estufa QUIMIS 

(MODELO: Q-317 B252) com temperatura controlada a 60°C ± 2°C e analisadas em 

dias alternados durante 12 dias.  

 

4.3.1.2 Doseamento do captopril por cromatografia líquida de alta eficiência 

O doseamento do captopril foi realizado durante doze dias em dias alternados 

através da cromatografia líquida de alta eficiência com um cromatógrafo SHIMADZU, 

equipado com uma bomba LC-10ADvp, válvula solenoide FCV-10ALvp provido de 

detector ultravioleta (SPD-10AV), um degaseificador DGU-14A e interface SCL-

10Avp e uma coluna PERKIN ELMER de 250 mm de comprimento e 4,6 mm de 

diâmetro interno, empacotada com sílica quimicamente ligada a grupo 

octadecilsilano (5 µm), mantida à temperatura ambiente e fluxo de fase móvel de 1 

mL.min-1. A fase móvel consistiu de uma mistura de ácido fosfórico 0,11% (v/v) e 

metanol (45:55), filtradas em filtros de membrana de nylon ALLCROM com poro de 

0,22 µm (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010). 

 De acordo com o método descrito na Farmacopeia Brasileira para preparação 

da amostra, foram transferidos para o balão volumétrico de 50 mL, o equivalente a 

50 mg de captopril da formulação líquida. Em seguida, foram adicionados 30 mL da 

fase móvel e submeteu-se ao ultrassom por 15 minutos e agitador mecânico por 15 

minutos. O volume foi completado com a fase móvel e finalmente homogeneizado e 

filtrado com filtros de seringa de nylon ALLCROM de 0,45 µm (FARMACOPEIA 

BRASILEIRA, 2010). 

 Após o preparo foram injetados, separadamente, 20 µL das soluções padrão 

e amostra, e analisadas em comprimento de onda de 220 nm. As áreas dos picos 
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foram comparadas para a quantificação do captopril (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 

2010). 

 

4.3.1.3 Avaliação da cinética de degradação 

Inicialmente, os dados de teor do captopril, obtidos ao longo dos 12 dias de 

análises, foram plotados no software Microsoft Excel 2010 para a determinação da 

ordem de reação. Para isso, foram gerados os dados da equação da reta e valores 

do coeficiente de regressão linear (R2) para as reações de zero, primeira e segunda 

ordem.  

Para a reação de ordem zero, o gráfico foi gerado a partir dos valores do teor 

do fármaco na ordenada versus o tempo na abscissa, a inclinação da reta foi igual a 

ko (concentração.tempo-1). Enquanto isso, para a reação de primeira ordem foi 

obtido um gráfico logaritmo do teor do captopril como ordenada em função do tempo 

como abscissa. Para a reação de segunda ordem, o gráfico gerado apresentava o 

inverso do teor do fármaco na ordenada e o tempo na abscissa (FLORENCE, 

ATTWOOD, 2003). 

A partir dos valores de R2 obtidos em cada gráfico, foi determinada a ordem 

de reação. Em seguida, utilizando a equação correspondente, foram calculados o 

tempo de meia-vida (t½), tempo gasto em dias para decompor a metade da 

concentração do fármaco (equação 6) e t90%, tempo necessário para degradar 10% 

do fármaco (equação 7), correspondendo ao prazo de validade da solução. 

Para uma reação de ordem zero, a equação do t½ é dada pela seguinte 

fórmula: 

𝑡1
2⁄ =  

𝐶0

(2 ∗ 𝑘0)
   (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 6) 

A equação do t90% para a reação de ordem zero é dada pela seguinte fórmula: 
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𝑡90% =  
(0,1 ∗  𝐶0)

𝑘𝑜
   (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 7) 

Em que C0 é a concentração inicial e k0 é a inclinação da reta. 

 

4.3.2 Análise estatística da influência dos fatores do planejamento fatorial na 

estabilidade do captopril 

Os resultados dos teores de captopril obtidos durante o teste de estresse por 

aquecimento foram analisados com o auxílio do software statistica 7.0. A partir do 

software utilizado foram obtidos: o diagrama de pareto, que permitiu determinar a 

influência mais significativa entre os fatores analisados (concentração de EDTA, pH 

e grau de pureza da água) na estabilidade do captopril para p=0,05; as médias 

marginais, para análise dos dados de interação entre os fatores; e os gráficos de 

superfície de resposta, a partir dos quais foi possível estabelecer a melhor 

combinação de fatores para o desenvolvimento de uma formulação estável. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1  ESTUDOS EM FASE SÓLIDA (PÓ) 

5.1.1 Determinação da compatibilidade fármaco-excipiente 

 Inicialmente, a compatibilidade do captopril com diversos excipientes 

utilizados em formulações líquidas orais foi avaliada através de análise térmica. A 

análise térmica é uma ferramenta amplamente utilizada atualmente que permite 

verificar a presença de polimorfismo nos fármacos e interações entre componentes 

de uma mesma formulação (FREIRE et al., 2009). 

 Os excipientes foram selecionados para a avaliação da compatibilidade 

fármaco-excipiente de acordo com a revisão bibliográfica realizada, sendo capazes 

de proporcionarem maior estabilidade ao captopril e causar menos efeitos adversos 

nas crianças, sendo estes: EDTA (agente quelante), ácido cítrico anidro e citrato de 

sódio dihidratado (agentes tamponantes), sucralose (edulcorante), metilparabeno e 

propilparabeno (antimicrobianos) e carboximetilcelulose sódica e goma xantana 

(viscosificantes). 

A figura 4 apresenta as curvas DSC, TG e DTA do captopril e DSC dos 

excipientes escolhidos e suas misturas binárias com o fármaco, enquanto a tabela 3 

detalha os dados dos eventos térmicos observados. 

Através da curva de DSC e DTA (figura 4a) é possível constatar um evento 

endotérmico com pico em 111,83ºC (ΔHfusão = - 135,24 J.g-1) correspondente à fusão 

do captopril (tabela 4), estando de acordo com a faixa de fusão encontrada (entre 

105 e 112°C) em estudo realizado por Stulzer e colaboradores (2008).  Nas curvas 

DTA e TG é possível observar que, entre 170 e 449°C, ocorre a decomposição do 

captopril com perda de massa de 3,79 mg que corresponde a 97,21% (figura 4a).   
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Figura 4 – Curvas DSC, TG e DTA do captopril (a) e curvas DSC dos excipientes e 

respectivas misturas binárias com o fármaco (b: captopril, EDTA e mistura A; c: captopril, 

ácido cítrico anidro e mistura B; d: captopril, citrato de sódio dihidratado e mistura C; e: 

captopril, sucralose e mistura D; f: captopril, carboximetilcelulose sódica e mistura E; g: 

captopril, propilparabeno e mistura F; h: captopril, metilparabeno e mistura G). 
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Apesar de ocorrer um alargamento do pico de fusão do captopril na mistura A 

(figura 4b) e uma pequena diminuição do pico de fusão do captopril, foram 

preservados tanto a fusão e a decomposição do captopril quanto a decomposição do 

EDTA iniciando (onset) em 237,85°C (tabela 4). 

 Na mistura B, o ponto de fusão do captopril foi reduzido para 104,53°C (tabela 

4) e ocorreu alargamento do pico correspondente (figura 4c). Além disso, não foi 

observado o evento térmico característico da fusão do ácido cítrico anidro. Em uma 

mistura binária, o componente com menor faixa de fusão pode solubilizar o outro 

constituinte da mistura (OLIVEIRA, YOSHIDA, GOMES, 2011). Além disso, o valor 

da energia envolvida no processo de fusão do captopril (1º evento observado na 

curva DSC da mistura binária) é próximo ao valor do calor de reação envolvido na 

fusão do captopril (tabela 4), sugerindo que não há interação entre esses 

componentes. Portanto, a curva DSC da mistura B sugere a solubilização do ácido 

cítrico anidro no captopril fundido.  

Enquanto isso, na mistura C (figura 4d) e E (figura 4f) não ocorreram 

variações significativas no ponto de fusão do captopril e todos os eventos térmicos 

das substâncias isoladas foram preservados. 

Apesar da mistura binária entre o captopril e a sucralose (figura 4e) não ter 

causado uma diminuição significativa do pico de fusão do captopril, pode ser 

observado um evento exotérmico com pico em 124°C (tabela 4). Portanto, o evento 

térmico referente à decomposição da sucralose não foi preservado, sugerindo uma 

interação entre esses componentes, ou mesmo a dissolução da sucralose no 

captopril fundido.  
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Tabela 4 - Dados dos eventos térmicos das matérias-primas isoladas e em misturas 

binárias 1:1 (fármaco:excipiente) 

 
Matéria-prima/Misturas Binárias 

Pico 
(°C) 

Onset 
(°C) 

Endset 
(°C) 

Calor de reação 
(J/g) 

Captopril (1º Evento) 111,83 109,41 114,60 - 135,24 

Captopril (2º Evento) 239,40 215,72 256,12 - 338,52 

EDTA (1°Evento) 173,34 113,56 191,88 - 254,37 

EDTA (2°Evento) 269,87 242,01 289,39 - 465,59 

Mistura A (1º Evento) 107,48 104,90 110,01 - 58,52 

Mistura A (2º Evento) 211,59 193,53 224,73 - 74,47 

Mistura A (3º Evento) 251,49 237,85 263,99 - 228,52 

Ácido cítrico anidro (1º Evento) 159,89 157,80 162,66 - 192,13 

Ácido cítrico anidro (2º Evento) 215,46 174,23 230,66 - 788,88 

Mistura B (1º Evento) 104,53 97,38 111,39 - 82,28 

Mistura B (2º Evento) 147,72 130,22 157,41 - 41,09 

Citrato de sódio (1º Evento) 169,25 165,41 172,65 - 317, 82 

Citrato de sódio (2º Evento) 319,29 306,68 325,84 - 144,76 

Mistura C (1º Evento) 108,68 103,82 112,37 - 64,74 

Mistura C (2º Evento) 162,92 156,83 167,32 - 145,88 

Sucralose (1º Evento) 124,60 119,24 128,03 - 74,01 

Mistura D (1º Evento) 106,39 101,46 109,29 - 46,63 

Mistura D (2º Evento) 124,45 122,13 125,75 29,64 

Carboximetilcelulose (1º Evento) 293,74 277,60 307,87 135,30 

Mistura E (1º Evento) 110,57 107,24 113,25 - 57,90 

Mistura E (2º Evento) 307,95 297,73 344,83 53,60 

Propilparabeno (1º Evento) 101,13 99,14 104,20 -158,50 

Propilparabeno (2º Evento) 265,32 255,56 271,00 - 74,94 

Mistura F (1º Evento) 72,00 65,59 81,65 -149,56 

Mistura F (2º Evento) 211,79 202,38 234,55 - 255,14 

Metilparabeno (1º Evento) 130,98 129,18 134,28 - 190,26 

Metilparabeno (2º Evento) 221,83 210,75 245,82 - 220,85 

Mistura G (1º Evento) 82,87 75,47 89,50 - 105,54 

Mistura G (2º Evento) 218,05 203,20 233,20 - 303, 43 
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As curvas DSC das misturas entre o captopril e os conservantes, 

metilparabeno e propilparabeno, sugerem a presença de interação. Nas curvas DSC 

das misturas F e G (figura 4g e 4h) foi possível verificar uma fusão a 72°C (tabela 4) 

referente à mistura entre captopril e o propilparabeno e a 82,87°C (tabela 4) 

referente à mistura entre o captopril e o metilparabeno. Não é possível identificar se 

esta fusão é referente aos conservantes ou ao fármaco analisado. 

A presença de interações entre o captopril e os conservantes, bem como a 

natureza dos eventos observados nas misturas do captopril com o ácido cítrico e a 

sucralose devem ser avaliadas através de análises que possam complementar esta 

informação (OLIVEIRA, YOSHIDA, GOMES, 2011).  Além disso, durante o estudo de 

estabilidade pode ser possível verificar se esta provável interação é capaz de 

diminuir a estabilidade do produto final, pois estes excipientes, principalmente os 

conservantes, são utilizados em concentrações muito menores que a do fármaco.  

A análise térmica é uma ferramenta valiosa em estudos de pré-formulação por 

fornecer indicações sobre a estabilidade do fármaco na presença de outros 

componentes da formulação em fase sólida, possibilitando a triagem dos excipientes 

para o desenvolvimento do produto. 

 

5.1.2 Análise granulométrica e forma das partículas 

 As dimensões das partículas é um importante fator na otimização da 

produção de medicamentos. Partículas de fármacos e excipientes que constituem 

uma formulação exercem influência tanto nas características físicas do medicamento 

como na eficácia farmacológica de formas farmacêuticas sólidas. A influência física é 

mais perceptível e influente na produção dessas formas farmacêuticas, pois os pós 

com diferentes distribuições granulométricas e formas das partículas apresentam 
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diferentes propriedades de fluxo e empacotamento. Essa diferença pode ocasionar a 

segregação das partículas, resultando em formulação final sem uniformidade de 

conteúdo (LACHMAN, LIEBERMAN E KANIG, 2001; AULTON, 2005).   

A figura 5 apresenta a distribuição granulométrica do captopril e dos 

excipientes a serem utilizados no desenvolvimento da formulação e a tabela 5 

fornece os diâmetros médios encontrados para cada substância. 

Como pode ser observado (figura 5), mais de 50% das partículas do captopril 

se encontram distribuídas entre os intervalos 18 µm e 34,2 µm e a distribuição de 

suas partículas representa uma frequência bimodal. 

De acordo com os histogramas dos viscosificantes (carboximetilcelulose 

sódica e goma xantana), conservantes (metilparabeno e propilparabeno), sucralose 

e EDTA, pode-se verificar uma distribuição com assimetria positiva, confirmando a 

predominância de partículas mais finas (figura 5), essas tendem a ser mais coesas, 

caracterizando um fluxo ruim podendo acarretar em segregação com os demais pós 

da formulação no processo de mistura, e até uma alimentação sem uniformidade 

dos recipientes do produto final (AULTON, 2005). 

Enquanto isso, as partículas dos agentes tamponantes (ácido cítrico anidro e 

citrato de sódio dihidratado) apresentaram tamanhos (tabela 5) e distribuição 

granulométrica das partículas (figura 5) significativamente diferente das demais 

partículas analisadas. Há uma predominância de mais de 50% das partículas entre 

os intervalos de 2000 µm e 4000 µm.  
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Figura 5 - Distribuição granulométrica do captopril e dos excipientes (goma xantana, 

carboximetilcelulose sódica, metilparabeno, propilparabeno, sucralose, EDTA, ácido 

cítrico anidro e citrato de sódio dihidratado). 
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As partículas maiores tendem a fluir mais livremente que partículas pequenas 

como as demais partículas analisadas. Essas diferenças entre as partículas podem 

resultar na segregação durante o processo de mistura e em uma formulação final 

sem uniformidade (AULTON, 2005). 

Além do tamanho das partículas do ácido cítrico, a forma esférica (figura 6) 

das partículas também favorece o fluxo desse pó. Enquanto isso, os demais pós 

apresentam formas que não favorecem o fluxo dos pós analisados (AULTON, 2005). 

 

Tabela 5 - Diâmetro médio das partículas do captopril e dos excipientes 

Matéria-prima Diâmetro médio (µm) 

Captopril 28,8  

EDTA 22,6  

Ácido cítrico anidro 3126,6 

Citrato de sódio dihidratado 3359,5 

Sucralose 21,09 

Carboximetilcelulose 25,08 

Goma xantana 22,28 

Metilparabeno 11,5  

Propilparabeno 11,7  

 n = 500 

  

Com base nos resultados, destacam-se as diferenças entre a distribuição 

granulométrica e diâmetro médio das partículas dos agentes tamponantes e demais 

componentes da formulação. Isto pode resultar na segregação e coesão das 

partículas menores do metilparabeno e propilparabeno e rápido escoamento dos 

agentes tamponantes durante o processo de mistura e enchimento dos frascos, 
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causando um problema de uniformidade entre as unidades das formulações 

produzidas. Com isso, a quantidade de conservante em um determinado produto 

pode ser inferior ao desejado para evitar a proliferação de microrganismos e a 

quantidade de agente tamponante pode ser superior ou inferior à quantidade 

desejada para obter o pH ideal capaz de manter a formulação estável. 

 

Figura 6 - Partículas do captopril e excipientes (EDTA, ácido cítrico anidro, citrato de 

sódio dihidratado, sucralose, carboximetilcelulose sódica, goma xantana, 

propilparabeno e metilparabeno) observadas no microscópio óptico no aumento de 

400X (com exceção do ácido cítrico anidro e citrato de sódio dihidratado, com 

aumento de 100X).  
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5.1.3 Propriedades tecnológicas dos pós  

A tabela 6 apresenta os valores de densidade aparente e de compactação, 

Fator de Hausner (FH), Índice de Carr (IC) e ângulo de repouso (AR) do captopril e 

excipientes, consideradas medidas indiretas do fluxo de cada substância. 

O captopril apresenta valores de Da e Dc próximos, valor de FH menor do 

que 1,25, IC igual a 18 e Ar próximo a 29° (tabela 6) que o caracterizam como um pó 

de fluxo bom (AULTON, 2005). 

O EDTA e a sucralose (tabela 6) possuem valores de FH (acima de 1,25), IC 

(entre 23 e 28) e AR (acima de 40°) indicativos de fluxo pobre devido à alta coesão 

entre as partículas. Enquanto isso, os viscosificantes (carboximetilcelulose e goma 

xantana) e os conservantes (propilparabeno e metilparabeno) apresentaram valores 

menores, indicativos de fluxo escasso.  

No entanto, o ácido cítrico anidro e citrato de sódio dihidratado, com 

resultados de FH abaixo de 1,2, IC abaixo de 15 e AR abaixo de 15° (tabela 6), 

apresentaram um fluxo excelente. Isso se deve ao atrito escasso entre as partículas 

e tamanho grosseiro das mesmas. Esses excipientes foram os únicos a apresentar 

fluxo livre, com velocidade de escoamento de 11,7 e 10,0 g.s-1, respectivamente. 

As informações obtidas a partir das medidas de fluxo são importantes para 

prevenir problemas eventuais que possam aparecer durante o processo de produção 

do medicamento, pois durante a fabricação de uma forma farmacêutica sólida é 

necessário que o pó flua livremente através do alimentador para o recipiente em que 

será acondicionado. 
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Tabela 6 - Medidas indiretas de fluxo do captopril e dos excipientes constituintes da 

formulação 

Matéria-prima Da (g/mL) Dc (g/mL) FH IC Ar (°) 

Captopril 0,60 

(2,29) 

0,74 

(0,71) 

1,22 

(1,61) 

18,10 

(7,21) 

29,32 

(5,92) 

EDTA 0,66 

(1,39) 

0,92 

(0,88) 

1,40 

(2,07) 

28,61 

(5,17) 

41,04 

(4,82) 

Ácido Cítrico Anidro 1,00 

(3,34) 

1,06 

(2,02) 

1,06 

(3,93) 

3,41 

(1,95) 

7,27 

(8,73) 

Citrato de Sódio Dihidratado 1,08 

(1,04) 

1,19 

(1,14) 

1,11 

(2,17) 

9,57 

(20,77) 

14,6 

(0,36) 

Sucralose 0,60 

(2,29) 

0,79 

(1,32) 

1,31 

(1,35) 

23,48 

(4,39) 

42,70 

(1,59) 

Carboximetilcelulose 0,57 

(0,0005) 

0,69 

(0,0005) 

1,23 

(0,0) 

18,87 

(0,0) 

35,3 

(7,65) 

Goma Xantana 0,63 

(1,22) 

0,77 

(2,56) 

1,22 

(1,62) 

18,19 

(7,33) 

32,75 

(5,05) 

Metilparabeno 0,39 

(0,76) 

0,48 

(0,001) 

1,22 

(0,76) 

18,06 

(3,48) 

51,99 

(4,43) 

Propilparabeno 0,58 

(1,92) 

0,74 

(1,42) 

1,29 

(0,99) 

22,43 

(3,46) 

36,39 

(0,99) 

(*) - Desvio Padrão Relativo 

 

Além disso, há o risco de ocorrer uma segregação entre os agentes 

tamponantes (ácido cítrico anidro e citrato de sódio dihidratado) e os demais 

constituintes da formulação durante a mistura dos pós, em consequência dos 

maiores valores de Da e tamanhos das partículas e por apresentar o melhor fluxo. 

 Com a finalidade de solucionar os possíveis problemas de uniformidade, 

medidas estratégicas devem ser adotadas, tais como: o tamanho e a distribuição 

dos tamanhos das partículas, que podem ser modificadas através da diminuição de 

partículas mais grosseiras por meio da moagem; a técnica de secagem por aspersão 
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que pode ser utilizada para produzir partículas mais esféricas; adição de agentes 

deslizantes (amido de milho, estearato de magnésio e dióxido de silício coloidal), 

capazes de promoverem a fluxibilidade dos pós a partir da redução da coesão e 

adesão entre as partículas (AULTON, 2005).  

 

5.2 ESTUDOS EM FASE LÍQUIDA (SOLUÇÃO) 

5.2.1 Avaliação da estabilidade das soluções de captopril na concentração de 

5 mg/mL  

A figura 7 apresenta os cromatogramas obtidos para as 12 formulações 

estudadas no tempo inicial e após 12 dias submetidas a 60°C. O tempo de retenção 

do captopril (CAP) foi de 4,0 minutos (figura 7a). A concentração do captopril nas 

soluções em função do tempo encontra-se na figura 8. 

 

 

Figura 7 - Cromatogramas obtidos a partir da análise das formulações desenvolvidas 

por CLAE recentemente preparadas (a) e submetidas a 60°C por 12 dias (b). 
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Ao longo dos doze dias de análises houve uma diminuição gradativa no teor 

do captopril (figura 7b e 8). O surgimento do dissulfeto de captopril (DC) nas 

formulações é mais evidente após quatro dias de armazenamento em estufa a 60°C 

(figura 9), com tempo de retenção em torno de 6,2 minutos (figura 7b).  

 

 

Figura 8 - Teor de captopril nas formulações submetidas a 60°C ao longo de 12 dias. 

 

De acordo com a figura 83, as formulações que apresentaram menor variação 

no teor de captopril ao longo dos 12 dias, foram as de menor pH (Fe, Fg, Fj e Fk). 

Por outro lado, a formulação Fc se destacou pela intensa queda no teor do captopril, 

revelando baixa estabilidade. Essa solução foi preparada com pH mais elevado (5,5) 

                                                           
3 Os dados estão tabulados no apêndice A. 
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e baixa concentração de EDTA, em água destilada, tais condições parecem ser as 

mais desfavoráveis para a preparação de uma solução oral estável de captopril. 

Corroborando com essa observação, verificou-se que o aumento da área 

referente ao pico do dissulfeto de captopril, como pode ser observado na figura 9, é 

mais evidente nas amostras das formulações com pH 5,5 (Fc, Ff, Fi e Fl), com 

consequente diminuição da área referente ao pico do captopril (figura 7a). O 

aumento da concentração do DC é maior nas formulações de pH 4,0 do que as 

formulações de pH 2,5 (figura 9), essa diferença é mais relevante quando a 

concentração de EDTA utilizada é mínima. Este fato sugere que a adição de 

concentrações elevadas de EDTA pode diminuir a degradação do captopril em pH 4. 

 

 

Figura 9 - Áreas dos cromatogramas referentes ao pico do dissulfeto de 

captopril das formulações analisadas durante 12 dias. 
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De uma forma geral, as formulações com pH 4,0 apresentaram menores 

variações no teor do captopril e as formulações com os mesmos valores de pH, 

quando comparadas (figura 8), que continham concentração mais elevada de EDTA 

foram mais estáveis do que as que apresentavam menor concentração de EDTA. 

Essa diferença não é tão relevante nas formulações que são constituídas de água 

mineral como solvente, sendo estas mais estáveis mesmo variando a concentração 

de EDTA e pH.  

A partir dos dados da diminuição do teor do fármaco, foi possível estabelecer 

a velocidade de decomposição do captopril. Inicialmente, foram obtidos os dados 

das regressões lineares considerando as ordens de reação zero, primeira e 

segunda, conforme descrito na metodologia no item 4.3.1.3. 

Ao calcular o valor de coeficiente de regressão linear (R2) para as reações de 

zero, primeira e segunda ordem, foi observada uma predominância, nas reações de 

ordem zero para todas as formulações, pois foram os maiores valores de R2 

encontrados (tabela 7). Além disso, pode-se observar que os valores do coeficiente 

de regressão linear (R2) foram menores que o valor desejado (0,99), provavelmente 

devido à elevada força iônica das soluções utilizadas nas formulações preparadas, 

pois os íons, em elevada concentração, podem interagir com os metais capazes de 

acelerarem a degradação do captopril.  

Dessa forma, diferentemente do que foi observado pelos autores Berger-

Gryllaki e colaboradores (2007), Kristensen e colaboradores (2008) e Mathew e Das 

Gupta (1996), a velocidade da reação de decomposição é independente da 

concentração do captopril, o fator limitante, nesse caso, pode ter sido a temperatura, 

pois as formulações foram armazenadas em estufa a 60°C. 
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Tabela 7 - Coeficiente de regressão linear (R2) calculado para as formulações nas 

reações de zero, primeira e segunda ordem 

 

 

Formulações Ordem zero Primeira ordem Segunda ordem 

Controle 0,8112 0,8032 0,7938 

Fa 0,9619 0,9609 0,9582 

Fb 0,9031 0,8951 0,8864 

Fc 0,9018 0,8863 0,86 

Fd 0,9903 0,9881 0,9838 

Fe 0,7074 0,6993 0,6912 

Ff 0,9151 0,8954 0,8704 

Fg 0,8251 0,8107 0,7952 

Fh 0,7751 0,7614 0,747 

Fi 0,8789 0,8622 0,8366 

Fj 0,7691 0,7643 0,7589 

Fk 0,7009 0,6895 0,6788 

Fl 0,9395 0,9258 0,901 

 

Na degradação de ordem zero, o gráfico de concentração em função do 

tempo é uma reta com inclinação igual a “k0”. Os valores de “k0” correspondem ao 

percentual do fármaco que se degrada em função do tempo e o intercepto da linha 

para t=0 é igual à constante de reação.   

De acordo com os valores de “k0”, tempo de meia-vida (t½) (tempo gasto em 

dias para decompor a metade da concentração do fármaco) e t90% (tempo 

necessário para degradar 10% do fármaco) observados na tabela 8, as formulações 

com maior valor de pH (Fc, Ff, Fi e Fl) apresentaram maiores velocidades de 

degradação, portanto, maior diminuição no teor do captopril em função do tempo e 

menores t½ e t90%. Ainda de acordo com os valores de inclinação (k0), t½ e t90%, as 

Coeficiente de regressão linear (R2) 
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formulações que foram preparadas com água mineral como solvente (Fg, Fh, Fi, Fj, 

Fk e Fl) resultaram em menor degradação do que as formulações que foram 

preparadas com água destilada quando comparadas em mesmo pH e mesma 

concentração de EDTA.  

 Entre as formulações preparadas com água destilada, as que continham 

maior concentração de EDTA, quando comparadas às formulações com baixa 

concentração de EDTA, tiveram menor degradação do fármaco e de acordo com os 

valores calculados, maiores t½ e t90% (tabela 8). O mesmo não acontece com as 

formulações preparadas com água mineral, a concentração de EDTA não influenciou 

significativamente na degradação do fármaco.  

 

Tabela 8 - Valores da inclinação da reta “k”, tempo de meia-vida (t½) e T90% das 

formulações analisadas 

Formulações Inclinação (%.dia-1) Tempo ½ (dias) T90% (dias) 

Controle 1,2246 40,83 8,17 

Fa 1,8134 27,57 5,51 

Fb 1,2446 40,17 8,03 

Fc 4,3688 11,44 2,29 

Fd 1,7591 28,42 5,68 

Fe 0,723 69,16 13,83 

Ff 2,4755 20,19 4,04 

Fg 0,746 67,02 13,40 

Fh 0,7009 71,34 14,27 

Fi 2,0729 24,12 4,82 

Fj 0,6646 75,23 15,05 

Fk 0,6435 77,70 15,54 

Fl 2,4478 20,43 4,09 
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A formulação Fk (preparada com 0,1% de EDTA em pH 4,0 e dissolvida em 

água mineral) apresentou menor velocidade de decomposição, acompanhada de 

tempo de meia-vida e t90% mais elevados, indicando maior estabilidade. Enquanto 

isso, a velocidade de degradação da formulação Fc foi cerca de sete vezes maior 

que a formulação Fk, confirmando que essa formulação é a menos estável. 

Ainda com base nos resultados referentes à velocidade de degradação, ao t½ 

e ao t90%, pode-se afirmar que a adição de EDTA e agentes tamponantes para 

estabilizar o pH dissolvidos em água mineral, são capazes de aumentar o prazo de 

validade em relação ao “controle”. 

 

5.2.2 Avaliação da influência do pH, concentração do EDTA e tipo de água no 

teor do captopril através da análise estatística 

A influência do pH, concentração de agente quelante e qualidade da água na 

estabilidade das soluções de captopril foi avaliada através de planejamento fatorial. 

A análise dessa influência foi realizada pelo diagrama de Pareto, que indica os 

fatores que impactam na estabilidade do captopril, gráficos das médias marginais, 

que permitem visualizar as interações entre os três fatores, e análise da superfície 

de resposta, que mostra as regiões dentro das faixas experimentais em que a maior 

estabilidade pode ser obtida, sendo possível ainda estabelecer o ponto ótimo (ou 

faixa) para uma formulação mais estável.  

Através do diagrama de Pareto (figura 10) podem ser identificados de forma 

rápida os interferentes que são estatisticamente relevantes para p = 0,05. O 

interferente mais significante foi o pH (Q), cujo efeito positivo contribuiu para o 

aumento da variável resposta, o teor do captopril. O pH (L) é o terceiro maior 
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influente com contribuição negativa para o teor. Com isso, pode-se sugerir que um 

valor de pH mais central (4,0) favorece a estabilidade do captopril nas formulações. 

O captopril é um ácido diprótico com valores de pKa de 3,7 e 9,8 referentes à 

carboxila e ao tiol, respectivamente. Dessa forma, valores de pH acima de 3,7 

favorecem a ionização das moléculas, tornando-as mais reativas. Por este motivo, 

entre as variáveis testadas, o pH é o interferente que causa maior alteração do teor 

do captopril. Já em pH abaixo de 4,0 a degradação é independente do pH, de 

acordo com a equação de Henderson-Hasselbalch, o tiol seria praticamente não 

ionizado, na faixa de 0,000005% de ionização (TIMMINS, JACKSON, WANG, 1982). 

Seguido do pH, os interferentes mais significativos, em ordem decrescente, 

foram: o tipo de água (L) com contribuição positiva, ou seja, a utilização de água 

mineral contribui para o aumento do teor de captopril; interação entre a 

concentração do EDTA e o tipo de água (1Lby2L) com contribuição negativa; a 

concentração de EDTA (L) com contribuição positiva, isto é, a maior concentração 

de EDTA favorece o aumento do teor; interação entre a concentração do EDTA e do 

pH (1Lby3L) com contribuição positiva; e a interação entre o tipo de água e o pH 

(2Lby3Q) com contribuição negativa.  

A presença de íons metálicos, como por exemplo, ferro e cobre, aumenta a 

taxa de oxidação do captopril. Esses metais são eficientes catalisadores na reação 

de oxidação do tiol. São contaminantes normalmente encontrados em excipientes 

das formulações, embalagens, tampas e/ou equipamentos de fabricação. Por este 

motivo, o EDTA é um interferente significativo com contribuição positiva, atua 

sequestrando os íons metálicos, não os deixando livres para favorecerem a reação 

de degradação do captopril (TIMMINS, JACKSON, WANG, 1982). 
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Figura 10 - Análise dos interferentes no processo de degradação do captopril 

pelo diagrama de Pareto. 

 

O tipo de água foi um interferente relevante devido à diferença de força iônica 

entre as soluções, a água mineral favoreceu a estabilidade das formulações 

preparadas com este tipo de água, provavelmente devido à diminuição da atividade 

dos íons metálicos capazes de catalisarem a oxidação do captopril, pois estes 

estariam em competição pelo sítio de troca (PIERANGELI et al., 2001).  

Dessa forma, a interação entre os fatores é significativa, pois a influência de 

um determinado fator é dependente dos níveis dos outros fatores utilizados. Isso 

implica que uma determinada concentração do EDTA influencia significativamente 

no teor do captopril dependendo do tipo de água ou do pH empregado na 

formulação e vice-versa. 

As interações entre os três fatores estudados podem ser melhor analisadas 

através da figura 11.  
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Figura 11 - Médias marginais das interações entre as variáveis no processo 

de degradação do captopril 

 

  Interação entre a concentração de EDTA e tipo de água (1Lby2L) 

A associação entre água destilada e concentrações elevadas de EDTA 

favoreceu a estabilidade do captopril. Já em água mineral, a concentração de EDTA 

não exerceu influência significativa no teor do fármaco. Portanto, para níveis 

diferentes da variável tipo de água, a concentração do quelante apresenta uma 
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influência diferente sobre a estabilidade da solução, evidenciando a interação entre 

esses fatores. 

Além disso, a associação de água mineral a baixas concentrações de EDTA 

resultou em teores significativamente superiores em comparação com as soluções 

contendo água destilada e a mesma concentração de EDTA. 

 Interação entre a concentração de EDTA e pH (1Lby3L) 

A interação entre essas variáveis é verificada ao observar que a concentração 

de EDTA não tem grande influência na estabilidade de soluções de pH 4,0 e 2,5; 

mesmo em concentração menor, o teor do captopril foi mais elevado nessas 

soluções, diferentemente do que ocorre a pH 5,5.  

 Interação entre o tipo de água e pH (2Lby3Q) 

Em pH 4,0 associado tanto à água mineral como à água destilada, foram 

observados os maiores teores de captopril, enquanto que em pH 5,5, independente 

do tipo de água foram obtidos os teores mais baixos. No entanto, em pH 2,5, a água 

mineral proporcionou mais estabilidade, com teores de captopril significativamente 

mais elevados.  Portanto, o tipo de água foi determinante para a estabilidade das 

soluções quando o pH foi mais baixo. 

No gráfico de superfície de resposta do pH versus EDTA (figura 12) pode-se 

observar que, com um pH próximo à faixa central, entre 3,7 e 4,0, associado a uma 

concentração de EDTA entre 0,0525% e 0,1% pode-se obter uma formulação com 

perda, no máximo, de 10% de captopril. A associação entre baixas concentrações 

de EDTA e pH próximo a 5,5 resultam em uma maior degradação do fármaco. 
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Figura 12 - Superfície de resposta pH versus EDTA. 

 

As formulações que foram desenvolvidas com água mineral apresentaram 

melhores resultados quando comparadas aos resultados obtidos com água 

destilada. O ponto ótimo no gráfico de superfície de resposta (figura 13) está 

deslocado para a água mineral. Se for utilizada água mineral associada a uma 

concentração de EDTA acima de 0,0525%, haverá uma perda máxima de 10% do 

teor de captopril.  

 

 

Figura 13 - Superfície de resposta tipo de água versus EDTA. 
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Enquanto isso, o emprego de valor de pH baixo e água destilada em 

formulações podem resultar em um produto final menos estável. Valores mais 

extremos de pH, muito baixo (pH 2,5) ou muito alto (pH 5,5) associados a água 

destilada, favorecem a degradação do captopril, sendo mais evidente na faixa de 

maior pH (Figura 14).  A área que compreende a menor degradação do captopril 

(teor de 90%) corresponde a uma variação na faixa central associada à utilização de 

água mineral como solvente. 

 

 

Figura 14 - Superfície de resposta tipo de água versus pH. 

 

A partir dos dados das superfícies de respostas analisados, pode-se afirmar 

que, para o desenvolvimento de uma formulação estável de captopril, devem ser 

adicionados a concentração de EDTA de 0,08% (m/v), agentes tamponantes (ácido 

cítrico anidro e citrato de sódio dihidratado) para obtenção de uma formulação com 

pH 3,85 e o veículo utilizado para solubilizar os componentes da formulação deve 

ser água mineral. Esses valores correspondem às médias das faixas de maior 

estabilidade observadas nas figuras 12 e 13. 
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Com isso, outros desafios devem ser enfrentados para a obtenção do produto 

final. Uma das principais e mais importantes barreiras no desenvolvimento de uma 

formulação pediátrica é o mascaramento do gosto. O captopril apresenta um forte 

odor, característico do grupo sulfidrila e um gosto amargo. Portanto, devem ser 

adicionados flavorizantes capazes de mascarar essas características, a fim de 

garantir uma alta adesão ao tratamento. Existem protocolos específicos para 

avaliação do gosto que consiste em administrar para as crianças as formulações 

testes e avaliar as suas expressões faciais. Como ponto de partida, a sucralose a 

0,17% poderá ser utilizada, pois nas análises sensoriais subjetivas propiciou uma 

melhoria importante no gosto da solução. 

A necessidade de utilização de conservantes, bem como a concentração que 

deve ser adicionada à formulação, deve ser avaliada a partir do teste da eficácia 

microbiana. Esse teste tem por objetivo assegurar a estabilidade microbiológica da 

formulação durante o tempo que a solução ótima for quimicamente estável, 

utilizando a quantidade mínima dos conservantes para não prejudicar o paciente 

pediátrico, pois já foram associados a diversos efeitos adversos (SILVA et al., 2008). 

A partir dos resultados obtidos, no que se refere às diferenças entre o agente 

tamponante e os demais constituintes da formulação quanto à forma, ao tamanho 

das partículas, a densidade aparente e medidas de fluxo obtidas, é importante se 

avaliar a uniformidade da formulação final. Diferentes alíquotas deverão ser retiradas 

de diferentes partes dos pós para a verificação da uniformidade de conteúdo da 

mistura e analisados através da CLAE. Além disso, como o pH é o principal fator 

para garantir a estabilidade do captopril, o pH das alíquotas também deve ser 

verificado através do pHmetro.  
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Para estimar a facilidade de preparação da solução, o tempo de agitação 

necessário para a completa dissolução dos constituintes da formulação, após a 

constituição com a solução, deverá ser avaliado através da comparação com o 

tempo requerido para a dissolução total do fármaco de forma isolada na solução 

aquosa. As formulações serão submetidas à agitação até a completa dissolução do 

fármaco, alíquotas serão retiradas em diferentes intervalos de tempo para a 

determinação do teor do captopril através do método de doseamento do captopril 

por CLAE descrito na Farmacopéia Brasileira (5 ed.) e do pH. 

Como última etapa do processo, deve ser realizado o estudo de estabilidade 

acelerado e de longa duração da formulação final de acordo com o guia para 

realização de estudos de estabilidade da ANVISA (BRASIL, 2005). 

Caso todos os desafios sejam transpostos, poderá ser oferecido um produto 

viável para registro e produção, tornando o tratamento da hipertensão arterial infantil 

e insuficiência cardíaca mais seguro, uma vez que haveria um medicamento 

adequado às necessidades dos pacientes. 
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6 CONCLUSÕES  

 

Considerando a inexistência de formulação pediátrica à base de captopril para 

tratamento da hipertensão arterial infantil, este trabalho teve como objetivo o estudo 

de pré-formulação para o desenvolvimento de uma formulação em pó para 

constituição de uma solução oral. 

Inicialmente, a compatibilidade do captopril com diversos excipientes foi 

avaliada. Analisando as curvas de análise térmica foi possível concluir que não 

houve interação entre o captopril e a maioria dos excipientes analisados. No entanto, 

o deslocamento do ponto de fusão do captopril nas curvas obtidas através do DSC 

sugere uma interação entre o fármaco e os conservantes (propilparabeno e 

metilparabeno). Além disso, as curvas de DSC das misturas binárias fármaco-

sucralose e fármaco-ácido cítrico não preservaram os eventos térmicos 

característicos da fusão destes excipientes. Portanto, a fim de se obter uma 

formulação estável, visto que o captopril sofre facilmente oxidação, testes 

complementares devem ser realizados para comprovar a presença de interação. 

  Em seguida, as características tecnológicas do captopril e excipientes 

selecionados foram determinadas. Foi observada uma grande diferença na 

distribuição e diâmetro médio das partículas e densidade dos excipientes em 

comparação ao captopril, que juntamente com a forma dos cristais, resultaram em 

características de fluxo bastante distintas, principalmente dos agentes tamponantes 

(ácido cítrico anidro e citrato de sódio dihidratado). Essa diferença entre 

componentes da formulação pode ocasionar segregação dos pós, resultando em um 

produto final sem uniformidade de conteúdo. 
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 Medidas estratégicas devem ser utilizadas para a uniformização dos 

tamanhos das partículas com a finalidade de obter um medicamento com 

estabilidade e dose correta para que seja utilizado com segurança. 

A partir da análise estatística dos dados de estabilidade de 12 soluções de 

captopril, pode-se afirmar que entre os interferentes, o pH é o que exerce maior 

influência sobre o teor do captopril, devido à maior facilidade de dissociação do 

grupo tiol em pH mais elevado, facilitando a formação do produto de degradação. O 

grau de pureza da água também exerce uma influência significativa, indicando que a 

água mineral melhora a estabilidade do captopril, sugerindo que os componentes da 

água mineral possam atuar estabilizando o captopril. Entre os três fatores, a 

concentração de EDTA foi o menos significativo, mas exerce uma importante função 

na preservação do teor do captopril quando associado aos demais interferentes. 

Os gráficos de superfície de resposta foram capazes de apontar componentes 

e suas concentrações ideais para manter a estabilidade do captopril, podendo ser 

utilizados no desenvolvimento de futuras formulações para uso pediátrico. Com base 

nos resultados extraídos da superfície de resposta, pode-se afirmar que uma 

solução com 0,08% (m/v) de EDTA em pH de 3,85 quando dissolvidos em água 

mineral pode ser considerada a base para uma formulação mais estável de captopril. 
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APÊNDICE A 

 

Tabela - Teor de captopril nas formulações submetidas a 60°C ao longo de 12 dias. 

Teor do Captopril (%) 

 Dias 

 

Formulações 

0 2 4 6 8 10 12  

Controle 100 

(0,79) 

101,67 

(0,48) 

96,69 

(2,54) 

99,32 

(2,43) 

94,24 

(2,66) 

91,39 

(3,90) 

84,81 

(2,32) 

 

Fa 100 

(0,88) 

100,54 

(0,94) 

95,87 

(2,25) 

91,71 

(6,61) 

85,59 

(1,26) 

84,71 

(3,31) 

80,13 

(1,95) 

 

Fb 100 

(0,83) 

97,55 

(0,96) 

95,3 

(2,16) 

96,71 

(4,58) 

92,5 

(6,23) 

87,77 

(6,92) 

84,22 

(1,02) 

 

Fc 100 

(0,62) 

101,11 

(1,23) 

101,14 

(2,12) 

88,95 

(3,80) 

74,57 

(6,18) 

62,21 

(1,52) 

53,24 

(3,25) 

 

Fd 100 

(0,47) 

97,62 

(1,00) 

94,67 

(4,40) 

89,63 

(0,04) 

85,81 

(3,61) 

83,92 

(5,16) 

79,25 

(5,40) 

 

Fe 100 

(1,67) 

102,70 

(1,19) 

101,39 

(3,15) 

99,99 

(1,24) 

94,62 

(1,14) 

100,51 

(1,45) 

97,77 

(3,34) 

 

Ff 100 

(0,31) 

101,81 

(1,09) 

103,04 

(4,06) 

96,61 

(4,11) 

91,73 

(2,67) 

91,97 

(4,48) 

83,99 

(1,81) 

 

Fg 100 

(0,32) 

97,61 

(0,85) 

98,20 

(4,57) 

95,06 

(1,52) 

90,23 

(0,42) 

94,33 

(3,47) 

93,11 

(2,63) 

 

Fh 100 

(0,47) 

99,59 

(1,14) 

100,73 

(1,81) 

99,89 

(2,85) 

95,14 

(4,34) 

94,97 

(2,32) 

95,55 

(2,37) 

 

Fi 100 

(2,22) 

101,73 

(1,31) 

95,55 

(2,05) 

101,74 

(0,64) 

85,95 

(0,73) 

95,55 

(2,26) 

86,55 

(2,66) 

 

Fj 100 

(1,77) 

97,43 

(0,54) 

99,26 

(3,14) 

98,53 

(1,09) 

89,93 

(1,36) 

99,03 

(0,28) 

94,42 

(2,35) 

 

Fk 100 

(0,19) 

98,78 

(1,89) 

96,79 

(1,29) 

97,77 

(2,31) 

91,25 

(1,79) 

96,18 

(0,25) 

97,28 

(2,83) 

 

Fl 100 

(1,07) 

98,86 

(1,44) 

94,19 

(2,94) 

100,14 

(6,39) 

82,61 

(6,61) 

86,11 

(7,67) 

77,72 

(2,54) 

 

(*) - Desvio Padrão Relativo 
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APÊNDICE B 
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Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 
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Avaliação da estabilidade de diferentes formulações orais líquidas de captopril para 

uso pediátrico  

 

Janaina da Silva Goes1, Fátima Duarte Freire2, Túlio Flávio Accioly de Lima e 

Moura1,2, Cícero Flávio Soares Aragão1,2, Fernanda Nervo Raffin1,2* 

 

1Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPgCF), Faculdade de 

Farmácia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 2Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos 

(PPgDITM), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

Resumo 

Atualmente, os medicamentos utilizados em crianças são adaptados a partir de 

formas farmacêuticas sólidas desenvolvidas para adultos. O captopril é amplamente 

adaptado para formulação líquida em hospitais. Sua estabilidade em meio aquoso é 

reduzida, pois sofre oxidação gerando seu principal metabólito. Este trabalho teve 

como objetivo sugerir condições favoráveis para o desenvolvimento de uma 

formulação de captopril estável. Foram desenvolvidas diferentes formulações a partir 

de planejamento fatorial em que se variou a concentração de EDTA, grau de pureza 

da água e pH. Estas foram armazenadas a 60°C e analisadas ao longo de doze dias 

por CLAE. Foi verificado que as variáveis são significativamente interferentes no teor 

do captopril, que se degrada a uma cinética de ordem zero a uma constante que 

varia em até 7 vezes, sendo o pH o fator mais relevante. As interações entre as 

variáveis foram significativas, com maior estabilidade observada em pH próximo a 4, 

maior concentração de EDTA e uso de água mineral. Com base nos resultados, 
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pode-se concluir que o desenvolvimento de uma formulação de captopril estável é 

viável, desde que sejam utilizados EDTA e agente tamponante nas concentrações 

adequadas (0,8% e pH 3,85), dissolvidos em água mineral. 

 

Unitermos: Fomulação pediátrica, captopril, dissulfeto de captopril, teste de estresse, 

cinética de degradação, Estabilidade. 

 

Introdução 

As crianças diferem dos adultos no que diz respeitos aos mecanismos de 

farmacocinética e farmacodinâmica, sendo distintos até mesmo nos subgrupos 

divididos de acordo com a faixa etária desta população. Os dados dos 

medicamentos atualmente disponíveis referentes à dose segura muitas vezes são 

extrapolados para serem administrados em populações pediátricas, colocando em 

risco a saúde da criança (ROSA, ALBUQUERQUE, OLIVEIRA, 2006; OMS, 2007; 

JADHAV, KERN, 2010). 

 A falta de interesse das indústrias farmacêutica em produzir medicamentos 

pediátricos e dos governantes em criar leis mais rígidas capazes de garantir um 

tratamento pediátrico de qualidade caracterizam as crianças como “órfãos-

terapêuticos” (PERMALA et al., 2010). 

  Sabe-se que a maioria dos medicamentos produzidos são formas 

farmacêuticas sólidas o que dificulta o tratamento pediátrico. As formas 

farmacêuticas líquidas, além de facilitarem a deglutição, permitem o fracionamento 

da dose conforme a necessidade (SAAVEDRA et al, 2008; COSTA, LIMA, COELHO, 

2009; CRAM et al., 2009). 
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 Essas preparações devem apresentar excipientes seguros, capazes de 

garantir uma forma estável e boa palatabilidade, já que os fármacos em sua maioria 

apresentam gosto armago, ácido ou salgado (HEMPENSTALL, TULEU, 2009). 

Entre os medicamentos mais citados como necessários na forma líquida em 

estudos realizados no Brasil, foi observada uma necessidade de desenvolvimento de 

uma formulação líquida para o tratamento da hipertensão arterial infantil e 

insuficiência cardíaca (COSTA, LIMA, COELHO, 2009). 

 Devido à baixa estabilidade do captopril, explicada pela susceptibilidade à 

degradação oxidativa facilitada pela alta umidade e catalisada por resquícios de 

metais comumente encontrados, excipientes que possam garantir a estabilidade do 

captopril devem ser adicionados à formulação (MARCATTO et al., 2005; BERGER-

GRYLLAKI et al., 2007).  

Considerando que atualmente são obtidas preparações líquidas através de 

adaptações da forma farmacêutica sólida (trituração de comprimidos seguida de 

dispersão em meio líquido), que apresentam dosagens imprecisas e estabilidade 

inadequada, comprometendo o tratamento, o trabalho em questão teve como 

proposta produzir uma formulação de captopril para uso pediátrico visando a 

estabilidade, efetividade e segurança.  

 

Material e Métodos 

 Para o preparo das formulações foi utilizado captopril (fornecedor: Galena 

Química e Farmacêutica Ltda) e como excipientes foram utilizados: EDTA 

(fornecedor: Isofar - Indústria e Comércio de Produtos Químicos ltda) como agente 

quelante; Ácido cítrico anidro e Citrato de sódio dihidratado (ambos fornecidos por: 

Labsynth) como agentes tamponantes; Sucralose (fornecedor: Embrafarma 
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Pharmaceutical Expertise) como edulcorante; Carboximetilcelulose sódica 

(fornecedor: Denver especialidades químicas) e Goma xantana (fornecedor: Mapric - 

Produtos farmacêuticos e cosméticos) como viscosificantes; Metilparabeno e 

Propilparabeno (ambos fornecidos por: CAQ - Casa da química) como conservante. 

Para a preparação das soluções foi utilizada Água destilada e Água mineral da 

marca Indaiá (Composição: Composição: cloreto = 23,80 mg.L-1; Sódio = 14,99 

mg.L-1; Nitrato = 2,9 mg.L-1; Bicarbonato = 0,80 mg.L-1; Sulfato = 0,8 mg.L-1; Potássio 

= 0,79 mg.L-1; Magnésio = 0,76 mg.L-1; Cálcio = 0,23 mg.L-1; Bário = 0,027 mg.L-1; 

Estrôncio = 0,006 mg.L-1). 

Para a preparação da fase móvel utilizada na análise por CLAE, foram 

necessários: Metanol grau HPLC (fornecedor: VETEC química fina Ltda), Ácido 

fosfórico 85% (fornecedor: Isofar - Indústria e Comércio de Produtos Químicos ltda) 

e água ultra-pura. 

Planejamento fatorial 

As formulações foram desenvolvidas utilizando a concentração mínima e 

máxima de EDTA 0,005 e 0,1 % (m/v), respectivamente, de acordo com o Handbook 

of Pharmaceutical Excipients (6 ed.), em dois tipos de água (destilada, como nível 

mais baixo, e potável, nível mais alto) e em três pHs diferentes (2,5; 4,0 e 5,5).  

Com isso, o planejamento fatorial foi desenvolvido a partir de dois níveis de 

concentração de EDTA, dois níveis de grau de pureza da água e três níveis de pH, 

sendo, portanto, um fatorial 22x3, resultando no desenvolvimento total de 12 

formulações (TABELA I). Além disso, foi adicionado às formulações o edulcorante, 

sucralose, em concentração variável de acordo com o pH com a finalidade de 

mascarar o gosto caraterístico do captopril.  
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Em seguida, as soluções foram submetidas ao aquecimento em uma estufa 

com temperatura controlada a 60°C ± 2°C e analisadas em dias alternados durante 

12 dias.  

TABELA I 

O doseamento do captopril foi realizado de acordo com a metodologia da 

Farmacopéia Brasileira (2010) durante doze dias, em dias alternados, através da 

cromatografia líquida de alta eficiência com um cromatógrafo SHIMADZU, equipado 

com uma bomba LC-10AT, provido de detector ultravioleta (SPD-M20A5), um 

desgaseificador DGU-20A5 e uma coluna PERKIN ELMER de 250 mm de 

comprimento e 4,6 mm de diâmetro interno, empacotada com sílica quimicamente 

ligada a grupo octadecilsilano (5µm). 

Avaliação da cinética de degradação 

Inicialmente os dados de teor do captopril ao longo dos 12 dias de análises 

foram plotados no software Microsoft Excel 2010 para a determinação da ordem de 

reação. Para isso, foram gerados os dados da equação da reta e valores do 

coeficiente de regressão linear (R2) para as reações de zero, primeira e segunda 

ordem.  

A partir dos valores de R2 obtidos em cada gráfico, foi determinada a ordem 

de reação. Em seguida, utilizando a equação correspondente, foram calculados o 

tempo de meia-vida (t½), tempo gasto em dias para decompor a metade da 

concentração do fármaco (equação 1) e t90%, tempo necessário para degradar 10% 

do fármaco (equação 2). 

Para uma reação de ordem zero, as equações do t½ e t90% são dadas pelas 

seguintes fórmulas: 
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𝑡1
2⁄ =  

𝐶0

(2 ∗ 𝐾)
 (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1)             𝑡90% =  

(0,1 ∗ 𝐶0)

𝑘
  (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2) 

Em que C0 é a concentração inicial e K é a inclinação da reta. 

Análise estatística da influência dos fatores do planejamento fatorial na 

estabilidade do captopril 

Os dados foram analisados com o auxílio do software statistica 7.0. A partir do 

software utilizado foram obtidos: o diagrama de pareto, que permitiu determinar a 

influência mais significativa entre os fatores analisados (concentração de EDTA, pH 

e grau de pureza da água), na estabilidade do captopril para p=0,05; as médias 

marginais, para análise dos dados de interação entre os fatores; e os gráficos de 

superfície de resposta, a partir dos quais foi possível estabelecer a melhor 

combinação de fatores para o desenvolvimento de uma formulação estável. 

Resultados e Discussão  

Avaliação da estabilidade das soluções de captopril na concentração de 5 

mg/ml  

Ao longo dos doze dias de análises houve uma diminuição gradativa no teor 

de captopril (com tempo de retenção de aproximadamente 4 minutos) e surgimento 

do dissulfeto de captopril com tempo de retenção de aproximadamente 6 minutos 

(FIGURA 1). 

FIGURA 1  

 As formulações que apresentaram menor variação no teor de captopril ao 

longo dos doze dias, foram as formulações de menor pH (FIGURA 2). Enquanto 

isso, a formulação Fc, preparada com pH mais elevado (5,5) e baixas concentrações 

de EDTA em água destilada, apresentou intensa queda no teor. Essas condições 
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parecem ser as mais desfavoráveis para a preparação de uma solução oral de 

captopril. 

FIGURA 2  

Corroborando com essa observação, verificou-se que o aumento da área 

referente ao pico do dissulfeto de captopril é mais evidente nas amostras das 

formulações com pH 5,5 (Fc, Ff, Fi e Fl), com consequente diminuição da área 

referente ao pico do captopril (FIGURA 3). O aumento da concentração do DC é 

maior nas formulações de pH 4,0 do que as formulações de pH 2,5, essa diferença é 

mais relevante quando a concentração de EDTA utilizada é mínima. Este fato sugere 

que a adição de concentrações elevadas de EDTA podem diminuir a degradação do 

captopril em pH 4. 

FIGURA 3  

A partir do coeficiente de regressão linear, calculado para as reações de zero, 

primeira e segunda ordem, foi observada uma predominância, em sua totalidade, 

nas reações de ordem zero para todas as formulações, pois foram os maiores 

valores de R2 encontrados (TABELA II).  

TABELA II  

Dessa forma, a velocidade de reação da decomposição é independente da 

concentração do captopril, o fator limitante, nesse caso, pode ter sido a temperatura, 

pois as formulações foram armazenadas em estufa a 60°C.  

De acordo com os valores de “k”, tempo de meia-vida (t½) (tempo gasto em 

dias para decompor a metade da concentração do fármaco) e t90% (tempo 

necessário para degradar 10% do fármaco) observados na tabela 3, as formulações 

com maior valor de pH (Fc, Ff, Fi e Fl) apresentaram maiores velocidades de 

degradação, portanto, maior diminuição no teor do captopril em função do tempo e 
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menores t½ e t90%. Ainda de acordo com os valores de inclinação (k), t½ e t90%, as 

formulações que foram preparadas com água mineral como solvente (Fg, Fh, Fi, Fj, 

Fk e Fl) resultaram em menor degradação do que as formulações que foram 

preparadas com água destilada.  

 Entre as formulações preparadas com água destilada, as que continham 

maior concentração de EDTA, quando comparadas às formulações com baixa 

concentração de EDTA, tiveram menor degradação do fármaco e de acordo com os 

valores calculados, maiores t½ e t90% (TABELA III). O mesmo não acontece com as 

formulações preparadas com água mineral, a concentração de EDTA não influenciou 

significativamente na degradação do fármaco.  

TABELA III 

A formulação Fk (preparada com 0,1% de EDTA em pH 4,0 e dissolvida em 

água mineral) apresentou menor velocidade de decomposição, acompanhada de um 

tempo de meia-vida e t90% mais elevados, indicando maior estabilidade. Enquanto 

isso, a velocidade de degradação da formulação Fc foi cerca de sete vezes maior 

que a formulação Fk, confirmando que essa formulação é a menos estável. 

Ainda com base nos resultados referentes à velocidade de degradação, ao t½ 

e ao t90%, pode-se afirmar que a adição de EDTA e agentes tamponantes para 

estabilizar o pH dissolvidos em água mineral, são capazes de aumentar o prazo de 

validade em relação ao “controle”. 

Avaliação da influência do pH, concentração do EDTA e tipo de água no teor 

do captopril através da análise estatística 

Através do diagrama de pareto (FIGURA 4) podemos identificar de forma 

rápida os interferentes que são estatisticamente relevantes para p = 0,05. O 

interferente mais significante foi o pH (Q), cujo efeito positivo contribuiu para o 
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aumento da variável resposta, o teor do captopril. O pH (L) é o terceiro maior 

influente com contribuição negativa para o teor. Com isso, pode-se sugerir que um 

valor de pH mais central (4,0) favorece a estabilidade do captopril nas formulações. 

O captopril é um ácido diprótico com valores de pKa de 3,7 e 9,8 referentes à 

carboxila e ao tiol, respectivamente. Dessa forma, valores de pH acima de 3,7 

favorecem a ionização das moléculas, tornando-as mais reativas. Por este motivo, 

entre as variáveis testadas, o pH é o interferente que causa maior alteração do teor 

do captopril. Já em pH abaixo de 4 a degradação é independente do pH, de acordo 

com a equação de equação de Henderson-Hasselbalch, o tiol seria praticamente 

não ionizado, na faixa de 0,000005% de ionização (TIMMINS, JACKSON, WANG, 

1982). 

Seguido do pH, os interferentes mais significativos, em ordem decrescente, 

foram: o tipo de água (L) com contribuição positiva, ou seja, a utilização de água 

mineral contribui para o aumento do teor de captopril; interação entre a 

concentração do EDTA e o tipo de água (1Lby2L) com contribuição negativa; a 

concentração de EDTA (L) com contribuição positiva, isto é, a maior concentração 

de EDTA favorece o aumento do teor; interação entre a concentração do EDTA e do 

pH (1Lby3L) com contribuição positiva; e a interação entre o tipo de água e o pH 

(2Lby3Q) com contribuição negativa. 

FIGURA 4  

A presença de íons metálicos, como por exemplo, ferro e cobre, aumentam a 

taxa de oxidação do captopril. Esses metais são eficientes catalisadores na reação 

de oxidação do tiol. São contaminantes normalmente encontrados em excipientes 

das formulações, embalagens, tampas e/ou equipamentos de fabricação. Por este 

motivo, o EDTA é um interferente significativo com contribuição positiva, atua 
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sequestrando os íons metálicos, não os deixando livres para favorecerem a reação 

de degradação do captopril (TIMMINS, JACKSON, WANG, 1982). 

Dessa forma, a interação entre os fatores é significativa, pois a influência de 

um determinado fator é dependente dos níveis dos outros fatores utilizados. Isso 

implica que uma determinada concentração do EDTA influencia significativamente 

no teor do captopril dependendo do tipo de água ou do pH empregado na 

formulação e vice-versa. 

 Interação entre a concentração de EDTA e tipo de água (1Lby2L) 

A associação entre água destilada e concentrações elevadas de EDTA 

favoreceu a estabilidade do captopril. Já em água mineral, a concentração de EDTA 

não exerceu influência significativa no teor do fármaco. Portanto, para níveis 

diferentes da variável tipo de água, a concentração do quelante apresenta uma 

influência diferente sobre a estabilidade da solução, evidenciando a interação entre 

esses fatores. 

Além disso, a associação de água mineral a baixas concentrações de EDTA 

resultou em teores significativamente superiores em comparação com as soluções 

contendo água destilada e a mesma concentração de EDTA. 

FIGURA 5  

 Interação entre a concentração de EDTA e pH (1Lby3L) 

A interação entre essas variáveis é verificada ao observar que a concentração 

de EDTA não tem grande influência na estabilidade de soluções de pH 4,0 e 2,5; 

mesmo em concentração menor, o teor do captopril foi mais elevado nessas 

soluções, diferentemente do que ocorre a pH 5,5. 
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 Interação entre o tipo de água e pH (2Lby3Q) 

Em pH 4,0 associado tanto à água mineral como à água destilada, foram 

observados os maiores teores de captopril, enquanto que em pH 5,5, independente 

do tipo de água foram obtidos os teores mais baixos. No entanto, em pH 2,5, a água 

mineral proporcionou mais estabilidade, com teores de captopril significativamente 

mais elevados.  Portanto, o tipo de água foi determinante para a estabilidade das 

soluções quando o pH foi mais baixo. 

  No gráfico de superfície de resposta do pH versus EDTA (FIGURA 6) 

podemos observar que com um pH próximo à faixa central, entre 3,7 e 4,0, 

associado a uma concentração de EDTA entre 0,0525% e 0,1% pode-se obter uma 

formulação com perda, no máximo, de 10% de captopril. A associação entre baixas 

concentrações de EDTA e pH próximo a 5,5 resultam em uma maior degradação do 

fármaco. 

FIGURA 6  

As formulações que foram desenvolvidas com água mineral apresentaram 

melhores resultados quando comparadas aos resultados obtidos com água 

destilada. O ponto ótimo no gráfico de superfície de resposta (FIGURA 7) está 

deslocado para a água mineral. Se utilizarmos água mineral associado a uma 

concentração de EDTA acima de 0,0525% teremos uma perda máxima de 10% do 

teor de captopril.  

FIGURA 7  

Enquanto isso, o emprego de valor de pH baixo e água destilada em 

formulações podem resultar em um produto final menos estável. Valores mais 

extremos de pH, muito baixo (pH 2,5) ou muito alto (pH 5,5) associados a água 

destilada, favorecem a degradação do captopril, sendo mais evidente na faixa de 
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maior pH (FIGURA 8).  A área que compreende a menor degradação do captopril 

(teor de 90%) corresponde a uma variação na faixa central associada à utilização de 

água mineral como solvente. 

FIGURA 8  

A partir dos dados das superfícies de respostas analisados, pode-se afirmar 

que para o desenvolvimento de uma formulação estável de captopril devem ser 

adicionados a concentração de EDTA de 0,08% (m/v), agentes tamponantes (ácido 

cítrico anidro e citrato desódio dihidratado) para obtenção de uma formulação com 

pH 3,85 e o veículo utilizado para solubilizar os componentes da formulação deve 

ser água mineral. Esses valores correspondem às médias das faixas de maior 

estabilidade observadas nas FIGURAS 6 e 7. 

 

Conclusões 

A partir da análise estatística, pode-se afirmar que entre os interferentes, o pH 

é o que exerce maior influência sobre o teor do captopril, devido à maior facilidade 

dissociação do grupo tiol em pH mais elevado, facilitando a formação do produto de 

degradação. O grau de pureza da água também exerce uma influência significativa, 

indicando que a água mineral melhora a estabilidade a estabilidade do captopril. 

Entre os três fatores, a concentração de EDTA foi o menos significativo, mas exerce 

uma importante função na preservação do teor do captopril quando associado aos 

demais interferentes. 

Os gráficos de superfície de resposta foram capazes de apontar componentes 

e suas concentrações ideais para manter a estabilidade do captopril, podendo ser 

utilizados no desenvolvimento de futuras formulações para uso pediátrico. Com base 

nos resultados extraídos da superfície de resposta, pode-se afirmar que uma 
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solução com 0,08% (m/v) de EDTA em pH de 3,85 quando dissolvidos em água 

mineral pode ser considerada a base para uma formulação mais estável de captopril. 
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FIGURAS 

 

FIGURA 1 - Cromatogramas obtidos a partir da análise das formulações 

desenvolvidas por HPLC recentemente preparadas (a) e submetidas a 60°C por 12 

dias (b). 

 

FIGURA 2 - Teor de captopril nas formulações submetidas a 60°C ao longo de 12 

dias. 
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FIGURA 3 - Áreas dos cromatogramas referentes ao pico do dissulfeto de captopril 

das formulações analisadas durante 12 dias. 

 

 

FIGURA 4 - Análise dos interferentes no processo de degradação do captopril pelo 

diagrama de pareto. 
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FIGURA 5 - Médias marginais das interações entre as variáveis no processo de 

degradação do captopril. 
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FIGURA 6 - Superfície de resposta pH versus EDTA. 

 

 

FIGURA 7 - Superfície de resposta tipo de água versus EDTA. 

 

FIGURA 8 - Superfície de resposta tipo de água versus pH. 
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TABELAS 

TABELA I - Formulações submetidas ao teste de estresse 

Formulação [E.D.T.A.]% Tipo de água pH [Sucralose]% 

Fa 0,005 Destilada 2,5 0,20 

Fb 0,005 Destilada 4,0 0,17 

Fc 0,005 Destilada 5,5 0,15 

Fd 0,1 Destilada 2,5 0,20 

Fe 0,1 Destilada 4,0 0,17 

Ff 0,1 Destilada 5,5 0,15 

Fg 0,005 Mineral 2,5 0,20 

Fh 0,005 Mineral 4,0 0,17 

Fi 0,005 Mineral 5,5 0,15 

Fj 0,1 Mineral 2,5 0,20 

Fk 0,1 Mineral 4,0 0,17 

Fl 0,1 Mineral 5,5 0,15 
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TABELA II - Coeficiente de regressão linear (R2) calculado para as formulações nas 

reações de zero, primeira e segunda ordem 

 

 

Formulações Ordem zero Primeira ordem Segunda ordem 

Controle 0,8112 0,8032 0,7938 

Fa 0,9619 0,9609 0,9582 

Fb 0,9031 0,8951 0,8864 

Fc 0,9018 0,8863 0,86 

Fd 0,9903 0,9881 0,9838 

Fe 0,7074 0,6993 0,6912 

Ff 0,9151 0,8954 0,8704 

Fg 0,8251 0,8107 0,7952 

Fh 0,7751 0,7614 0,747 

Fi 0,8789 0,8622 0,8366 

Fj 0,7691 0,7643 0,7589 

Fk 0,7009 0,6895 0,6788 

Fl 0,9395 0,9258 0,901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficente de regressão linear (R2) 
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TABELA III - Valores da inclinação da reta “K”, tempo de meia-vida (t½) e T90% das 

formulações analisadas 

Formulações Inclinação (%.dia-1) Tempo ½ (dias) T90% (dias) 

Controle -1,2246 40,83 8,17 

Fa -1,8134 27,57 5,51 

Fb -1,2446 40,17 8,03 

Fc -4,3688 11,44 2,29 

Fd -1,7591 28,42 5,68 

Fe -0,723 69,16 13,83 

Ff -2,4755 20,19 4,04 

Fg -0,746 67,02 13,40 

Fh -0,7009 71,34 14,27 

Fi -2,0729 24,12 4,82 

Fj -0,6646 75,23 15,05 

Fk -0,6435 77,70 15,54 

Fl -2,4478 20,43 4,09 
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