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RESUMO 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE 

LIBERAÇÃO IMEDIATA E  MODIFICADA DE EFAVIRENZ  –  

ANTI-RETROVIRAL 

 

O efavirenz é, atualmente no Brasil, o medicamento mais utilizado no tratamento da AIDS, 

primeira escolha como anti-retroviral inibidor da transcriptase reversa, associado à outros 

fármacos antiretrovirais. Foi realizada caracterização físico-química do efavirenz, procedendo 

a certificação da matéria-prima de três fornecedores.  Foi realizada validação do método 

analítico para doseamento da matéria-prima e comprimidos de efavirenz, seguindo os 

requisitos definidos na Resolução RE-899 (Brasil, 2003). Foram desenvolvidos comprimidos 

revestidos de efavirenz 600 mg. Os núcleos foram obtidos utilizando a técnica de compressão 

por via úmida. Foram realizados testes físicos e físico-químicos dos comprimidos obtidos. 

Todos os resultados estavam de acordo com o preconizado nas Farmacopéias Oficiais. O 

revestimento gastrossolúvel obtido utilizou Opadry Y-1-7000 como polímero. Este polímero 

foi disperso em água (revestimento aquoso), vantagem em relação aos revestimentos 

orgânicos, evitando possível presença de resíduos de solventes orgânicos como 

diclorometano, isopropanol e outros. Foram avaliados ganho de peso, características e 

aspectos macroscópicos do revestimento, além dos testes farmacopéicos exigidos para os 

comprimidos revestidos.  Além do desenvolvimento de comprimidos revestidos de liberação 

imediata, realizou-se desenvolvimento farmacotécnico de comprimidos de liberação 

prolongada de efavirenz, utilizando como matrizes Hidroxipropil metilcelulose –HPMC- 

(Methocel), em concentrações que variaram entre 10-20%, e etilcelulose (Ethocel) em 

concentração de 20% na formulação, sendo avaliado diferentes processos de obtenção e o 

perfil de liberação in vitro. Algumas formulações demonstraram rápida hidratação e 

intumescimento quando em contato com o meio de dissolução, com baixo teor de erosão. Foi 

observada uma diminuição da liberação de efavirenz com o aumento do porcentual do 

polímero (HPMC) na formulação. Os comprimidos com 20% de HPMC na composição, 

tiveram perfil de liberação mais adequado com liberação de 100% do fármaco em 14 horas. 
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ABSTRACT 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF COATED TABLETS BY 

IMMEDIATE AND MODIFIED RELEASE OF EFAVIRENZ –  
ANTI-RETROVIRAL 

   
 Nowadays in Brazil, the efavirenz is the most used medication in the treatment of  the 

AIDS and it is the first choice among the anti-retrovirals inhibitor the reverse transcriptase, 

associated to other anti-retrovirals drug substances. It was accomplished a  Physical-chemistry 

characterization of efavirenz, proceeding the raw material certification of three supplyers.  

Validation of the analytic methodology was carried out for measuring of the raw substance 

and tablets of efavirenz, following the requirements defined in the Resolution RE-899. 

Efavirenz coated tablets of 600 mg were developed. The nucleus were obtained using the 

Compression technique by humid via. Physical  and physical-chemistry tests of the obtained 

tablets were carried out. All the results were in agreement with the proclaimed in Official 

pharmacopeias. The gastro-soluble coating obtained used Opadry Y-1-7000 as polymeric. 

This polymeric was dispersed in water (waterish coating), resulting in advantage in relation to 

the organic coatings, avoiding possible presence of organic solvents residues as Methylene 

chloride, isopropylic alcohol and others. The ones appraised were, gain of weight, 

characteristics and macroscopic aspects of the coating, besides the pharmacopeics tests the 

covered tablets demanded. Besides the development of coated tablets of immediate release, it 

was carried out pharmacotechnical development of prolonged liberation tablets of efavirenz, 

using as primordials Hydroxypropyl methylcellulose -HPMC - (Methocel), in concentrations 

that varied between 10-20%, and Ethylcellulose (Ethocel) in concentration of 20% in the 

formulation, being evaluated different obtaining process and the profile of liberation in vitro. 

Some formulations demonstrated fast hydration and swellable when in contact with the means 

of dissolution, with low erosion tenor. It was observed a decrease of the Efavirenz liberation  

with the increase of the percentile of the polymeric (HPMC) in the formulation. The tablets 

with 20% HPMC in the composition had more suitable liberation profile with liberation of 

100% of the drug substance in 14 hours. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 Desde o diagnóstico do primeiro caso de AIDS no início dos anos 80, cerca de 58 

milhões de homens, mulheres e crianças de menos de 15 anos contraíram o vírus HIV (vírus 

da imunodeficiência humana) no mundo. Destes, cerca de 22 milhões morreram 

(principalmente mulheres) de doenças oportunistas, a grande maioria nos países da África. 

Os dados relativos à maior parte dos países que registram os casos de AIDS-doença 

continuam a crescer de maneira alarmante, sobretudo nas regiões mais pobres do planeta. 

Atualmente, 36,1 milhões de pessoas são soropositivas ao HIV ou doentes de AIDS, a maioria  

também no continente africano (19,7 milhões de homens, 14,7 milhões de mulheres e 1,7 

milhões de crianças). O total de pessoas mortas por AIDS se eleva, somente no ano de 2000, 

foram 3 milhões de pessoas (1,3 milhões de mulheres, 1,2 milhões de homens e 500 mil 

crianças).  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004) 

A compreensão do ciclo viral do HIV  é importante, pois a interferência em qualquer 

um dos seus passos pode impedir a multiplicação e/ou liberação de novos vírus. Em 

decorrência da fisiopatogenicidade do vírus HIV, que permanece em constante multiplicação 

e apresenta grandes mutações, são sempre necessário novas drogas o que constitui motivos de 

estudos em busca de novos fármacos e medicamentos. (LIMA et al, 1996)  

Existem dois grandes grupos de fármacos utilizados atualmente para o tratamento da 

AIDS, que são os inibidores da transcriptase reversa e os inibidores da protease. O primeiro 

grupo de fármacos utilizado foi o dos inibidores da transcriptase reversa, fármacos que atuam 

no início do ciclo do HIV, logo após ele ter infectado as células sadias - análogos aos 

nucleosídeos que compõem nossas moléculas de DNA. A transcriptase reversa é uma enzima 

que permite ao vírus traduzir seu material genético RNA em uma cópia similar, de DNA, 

permitindo assim sua integração à célula que ele está infectando e garantindo, assim, a 

geração de novos vírus. Pertencem a esta categoria a zidovudina (AZT), a didanosina (DDI), a 

lamivudina 3TC, e o abacavir. Outro grupo de fármacos com ação semelhante, mas não 

análogos de nucleosídeos é formado por medicações como a nevirapina, o delavirdina e o 

efavirenz. O segundo grande grupo de drogas, é composto pelos inibidores da Protease e 

agem na etapa final, inibindo uma enzima, a protease, responsável pela maturação do vírus 

quando ele deixa a célula onde foi criado, impedindo assim a infecção de novas células. 

Quando a protease não consegue mais realizar o seu trabalho, o HIV acaba produzindo cópias 

VIANA, O. S. 14
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defeituosas dele mesmo, incapazes de infectar novas células. Pertencem a esta classe de 

medicamentos o Saquinavir, o Indinavir, o Ritonavir, o Nelfinavir, e o Amprenavir. . 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004) 

O Efavirenz  é uma das mais recentes classes de agentes antiretrovirais aplicados no 

tratamento de infecções por HIV. Trata-se de um antiretroviral não-análogo de nucleosídeo 

inibidor não competitivo da transcriptase reversa. O Efavirenz liga-se diretamente a esta 

enzima e bloqueia as atividades da DNA-polimerase RNA e DNA-dependentes, causando a 

destruição do sítio catalítico da enzima. (CLERCQ, 2001) 

O desenvolvimento de formas farmacêuticas sólidas, sobretudo comprimidos, deve levar 

em consideração a liberação do princípio ativo no local desejado, ou seja, que o princípio 

ativo esteja disponibilizado no local de absorção e/ou ação. A liberação do fármaco, sua 

desintegração, desagregação e dissolução devem ser avaliadas e estudadas durante o processo 

tecnológico de produção dos comprimidos. Nesse sentido, as indústrias farmacêuticas buscam 

obter comprimidos cada vez mais eficientes, com múltiplas camadas, comprimidos com 

revestimento gastro-resistente, comprimidos de liberação modificada (rápida, prolongada), 

visando melhorar a biodisponibilidade do fármaco para garantir que o efeito terapêutico 

desejado ou esperado seja alcançado. 

Além do princípio ativo, são utilizados excipientes na produção de um comprimido, e 

esses excipientes devem ser inertes, para que não haja alteração do efeito terapêutico do 

fármaco. A grande gama de excipientes utilizados atualmente possibilita obter comprimidos 

com características físico-químicas e tecnológicas desejadas. (LACHMAN et al, 2001) 

Além das formas farmacêuticas sólidas convencionais, podemos obter algumas de ação 

controlada, que consiste em técnicas que tornam os agentes químicos ativos disponíveis para 

um alvo, com  taxas de liberação e duração adequadas para produzir um efeito desejado. Nos 

regimes terapêuticos convencionais, muitas vezes, uma grande quantidade de fármaco é 

administrada, e uma grande fração é excretada sem exercer nenhuma atividade.  

Assim, existem numerosos métodos para regular tanto o acesso quanto a disponibilidade 

de um agente ativo no seu ambiente-alvo, que vão desde métodos mecânicos, físico-químicos 

e químicos até sofisticados dispositivos controlados por osmose, por magnetismo, por ultra-

som ou por impulsos eletrônicos (EVANGELISTA, 1998). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

   A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que existem atualmente 42 milhões de 

pessoas já foram infectadas pelo HIV, destas 3,2 milhões são crianças.  

A cada ano, o governo brasileiro gasta menos com tratamento da AIDS, embora, em 

média, sejam incorporados, anualmente, ao sistema de tratamento do País cerca de 15.000 

novos pacientes. Em 2003, o Governo Federal gastou U$ 232 milhões para atender cerca de 

105.000 pacientes, o que representou 1,6% do orçamento do Ministério da Saúde e menos de 

0,05% do PIB. Os dois últimos medicamentos a entrar no mercado brasileiro representaram 

35% do valor total da verba destinada aos anti-retrovirais (CAMPOS, 2004).  

O desenvolvimento tecnológico de formas farmacêuticas convencionais de efavirenz 

possibilita um maior acesso, da população com AIDS, ao medicamento, contribuindo para o 

atual quadro do Brasil, reconhecido e considerado o único País da categoria “em 

desenvolvimento” que dá acesso universal aos doentes da AIDS. A produção de comprimidos 

de efavirenz por um laboratório estatal, reduziria os custos com o fornecimento deste 

medicamento para os pacientes HIV/AIDS no Brasil. 

Além da viabilidade econômica, o projeto também visa produzir formas sólidas de 

liberação prolongada, onde a ocorrência de picos plasmáticos muito elevados seria diminuída 

e conseqüentemente a ocorrência de efeitos colaterais bastante relatados na literatura, como 

irritabilidade gastro-intestinal, gastrite crônica, úlcera péptica, êmese e inflamação da mucosa 

intestinal seriam reduzidos,  melhorando a tolerabilidade do produto e adesão do paciente ao 

tratamento, sem alterações teóricas no efeito terapêutico deste fármaco, uma vez que os 

comprimidos foram desenvolvidos para liberação em 12 horas e o tempo de meia-vida 

plasmática do efavirenz é de 52-76 horas.  A liberação do efavirenz de forma prolongada por 

12 horas reduziria seus principais efeitos colaterais, o que não ocorre com a formulação de 

liberação imediata, mesmo que desenvolvida com revestimento gastro-resistente. 

Foram realizados estudos com alguns polímeros e também desenvolvimento de alguns 

pilotos e testes preliminares in vitro com as formas de liberação modificada de efavirenz, com 

vários tipos de matrizes, o que possibilitou obtenção de comprimidos com disponibilização do 

princípio ativo nos tempos desejados.  
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3 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver formas farmacêuticas sólidas convencionais e de liberação modificada 

de efavirenz. 

 

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Certificação dos fornecedores 

• Caracterização da matéria-prima 

• Validação de método analítico para quantificação da matéria-prima efavirenz 

• Estudo de pré-formulação 

• Desenvolvimento de comprimidos revestidos de liberação imediata de 

efavirenz 

• Desenvolvimento de comprimidos de liberação modificada (prolongada/ 

retardada) 

• Validação do método analítico para doseamento do produto acabado 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1. AIDS 

4.1.1. QUADRO ATUAL – DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 
No mundo existem, atualmente, 42 milhões de pessoas portadoras de HIV/AIDS (3,2 

milhões são crianças). Cinco milhões de pessoas foram infectadas apenas no ano de 2002.  3,1 

milhões de pessoas morreram em decorrência da AIDS em 2003 (610 mil eram crianças) 

(OMS, 2004 por CAMPOS, 2004). 

Depois que o primeiro caso de AIDS foi diagnosticado no país, em 1982, foram feitas 

estimativas catastróficas de propagação da epidemia infecciosa em território nacional. 

Organismos internacionais como o Banco Mundial trabalharam com números gigantescos. 

Previa-se que em 2000 haveria aqui cerca de 1,2 milhão de infectados pelo HIV e a síndrome 

estaria fora de controle. O resultado é que somam menos de 600 mil – cerca da metade 

prevista – os soropositivos brasileiros. E para isso precisamos lembrar que o Brasil, que hoje 

tem um programa dos mais elogiados e reconhecidos mundialmente, começou com uma 

situação muito longe da ideal (CAMPOS, 2004). 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) está tratando a infecção pelo HIV e a AIDS 

como uma emergência mundial, porque estamos realmente vivendo um momento de 

catástrofe. Cerca de oito mil pessoas portadoras de AIDS morrem por dia, no mundo, e essa 

problemática é mais aguda nas nações empobrecidas.  

 Atualmente, um paciente com AIDS, precisa tomar uma média de 10 a 15 comprimidos por 

dia. O Ministério da Saúde está pretendendo que esse tratamento seja simplificado, sugerindo 

a reunião de todos os medicamentos numa mesma cápsula ou, nos casos em que isso não for 

possível, num único blister, como já ocorre com os medicamentos usados no tratamento da 

hanseníase (CAMPOS, 2004). 

  

RECOMENDAÇÕES PARA TERAPIA ANTI-RETROVIRAL– 2004 
 
 A abordagem clínica da infecção pelo HIV e de suas complicações é bastante 

complexa. Com o advento da terapia anti-retroviral potente, as manifestações clínicas 

decorrentes da infecção pelo HIV tornam-se menos freqüente e houve melhora substancial do 

prognóstico e da qualidade de vida dos indivíduos infectados. Todavia, a resistência viral, a 
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toxidade dos fármacos e a necessidade de adesão ao tratamento permanecem como 

importantes barreiras ao sucesso prolongado da terapia. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004) 

 O principal objetivo da terapia anti-retrovial é retardar a progressão da 

imunodeficiência e/ou restaurar, tanto quanto possível, a imunidade, aumentando o tempo e a 

qualidade de vida da pessoa infectada. Contudo a evolução natural da infecção pelo HIV 

caracteriza-se por intensa e contínua replicação viral em diversos compartimentos celulares e 

anatômicos, que resulta, principalmente, na destruição e disfunção de linfócitos T que 

expressam o antígeno de membrana CD4 (linfócitos T-CD4+) e de outras células imune. 

Assim, a supressão máxima e contínua da replicação viral é desejável para reduzir ou reverter 

o dano imunológico. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004) 

 O tratamento anti-retroviral é recomendado para todos os pacientes infectados pelo 

HIV que sejam sintomáticos, independentemente da contagem de linfócitos T-CD4+, e para 

aqueles assintomáticos com contagem de linfócitos T-CD4+ abaixo de 200/mm³. 

 Quando o paciente assintomático apresenta contagem de linfócito T-CD4+ entre 200 e 

350/mm³, o inicio da terapia anti-retroviral pode ser considerado de acordo com a evolução 

dos parâmetros imunológicos (contagem de linfócitos T-CD4+) e virológicos (carga viral) e 

com outras características do paciente (motivação, capacidade de adesão, co-morbidades). 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004) 

 

Tratamento anti-retroviral 
  

Apesar dos avanços terapêuticos, estima-se que 10 a 20% dos pacientes que iniciam o 

tratamento não conseguem suprimir a viremia de forma satisfatória após alguns meses de 

terapia (falha virologica primaria) e cerca de 20 a 50% dos que apresentam boa resposta 

inicial apresentarão falha virológica após um ano de tratamento (falha virológica secundária), 

sendo a taxa de resposta virológica aos tratamentos subseqüentes progressivamente menor. A 

falha terapêutica, principalmente por resistência aos fármacos, é um fenômeno esperado e um 

número crescente de pacientes já se encontra sem opções de medicamentos anti-retrovirais. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004) 
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4.1.2. CICLO DE VIDA DO HIV 

Na figura 1 pode-se observar o ciclo de replicação do vírus do HIV, conforme o 

mecanismo descrito a seguir: 

1. Ligação de glicoproteínas virais (gp120) ao receptor específico da superfície 

celular (principalmente CD4). 

2. Fusão do envelope do vírus com a membrana da célula hospedeira. 

3. Liberação do "core" do vírus para o citoplasma da célula hospedeira. 

4. Transcrição do RNA viral em DNA complementar, dependente da enzima 

transcriptase reversa. (É nesta etapa que atua o Efavirenz) 

5. Transporte do DNA complementar para o núcleo da célula, onde pode haver 

integração no genoma celular (provírus), dependente da enzima integrase, ou 

permanecer em forma circular isoladamente. 

6. O provírus é reativado e produz RNA mensageiro viral indo então para o 

citoplasma da célula. 

7. Proteínas virais são produzidas e quebradas em subunidades através das enzimas 

proteases. 

8. As proteínas virais produzidas regulam a síntese de novos genomas virais e 

formam a estrutura extema de outros vírus que serão liberados pela célula 

hospedeira. 

9. O vírion recém-formado é liberado para o meio circundante da célula hospedeira, 

podendo permanecer no fluído extracelular ou infectar novas células. 
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Figura 1 -  Ciclo de replicação do vírus HIV 
Fonte: www.flstdhivptc.com/html/hiv_aids.html
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4.2. TERAPIAS ANTIRETROVIRAIS MAIS MODERNAS E OS ÚLTIMOS 

AVANÇOS NO TRATAMENTO DA AIDS. 

Atualmente há duas linhas principais de pesquisa para o tratamento da AIDS. Uma em 

busca de uma vacina eficaz, visando imunizar os indivíduos pertencentes a populações sob 

risco e outra visando buscar fármacos antivirais mais potentes e com menos efeitos colaterais 

visando erradicar o HIV do organismo de pacientes infectados. A curto prazo os resultados 

com os antivirais tem sido melhores, entretanto dificilmente a AIDS será curada 

farmacologicamente. As maiores esperanças depositam-se no desenvolvimento de uma vacina 

eficaz. Infelizmente, até o momento há poucos relatos promissores sobre vacinas contra o 

HIV (CAMPOS, 2004). 

Quando o número de linfócitos CD4 situa-se abaixo de 200 células por milímetro 

cúbico de sangue, considera-se que o indivíduo tem AIDS, de acordo com a definição 

americana. Alguns estudos buscam produzir formas de aumentar o número dessas células 

CD4, concomitantemente com a terapia antiretroviral, pelo estímulo da produção de novas 

células ou até por meio de infusões sanguíneas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Em uma recente descoberta, WEI LU et  al (2004) utilizaram uma vacina contendo 

vírus isolados do próprio paciente associados à células dendríticas. O estudo apresentou 

resultados com redução de até 90% da carga viral por períodos de até 12 meses sendo, até o 

momento, um dos mais promissores resultados no desenvolvimento de vacinas. 

 
4.3. EFAVIRENZ 

4.3.1. QUÍMICA: 

• Nome químico: (S) –(-)-6-Cloro-4-(ciclopropiletinil)-4-(trifluormetil)-2,4-

Dihidro-1H-3,1-benzoxazin-2-ona. 

• Fórmula molecular: C14H9ClF3NO2 

• Peso molecular: 315,68 

N
H

O

O

Cl
F3C

• Fórmula estrutural 
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Figura 2 - Estrutura química do Efavirenz
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• Aparência: pó cristalino branco ou levemente amarelado 

• Ponto de fusão: 136,0ºC-141,0ºC 

• Solubilidade: praticamente insolúvel em água, mas solúvel em metanol e 

diclorometano 

• Rotação específica ( 0,3% em metanol): [α]25
D  -86,0º a –98,0º 

 

4.3.2. FARMACOLOGIA E  MECANISMO DE AÇÃO DO EFAVIRENZ 

a. Mecanismo de ação: O efavirenz é um inibidor seletivo, não nucleosídeo, da 

transcriptase reversa do Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 1 (HIV-1). É 

um inibidor não competitivo (ver quadro 01) da transcriptase reversa do HIV-1, 

no que diz respeito à matriz (base nitrogenada + açúcar) e trifosfatos ou 

nucleosídeos, com uma pequena porção de inibição competitiva.  

 

          Quadro 1: Característica de fármacos inibidores da transcriptase reversa do HIV 
Nome 
Genérico 

Forma Farmacêutica Análogo de 
nucleosídeo

Biodisponibilidade T1/2 vida 
plasmática 

Abacavir Comprimidos de 300 mg ou solução 
oral 10 mg/mL 

SIM 83% 3,3 horas 

Didanosina Cápsulas e Comprimidos, 25-200 mg SIM 30-40% 25-40 horas 

Lamivudina Comprimidos de 150 e 300 mg ou 
solução oral 10 mg/mL 

SIM 86% 12 horas 

Estavudina Cápsulas de 15, 20, 30, 40 mg 
(cápsulas com 100 mg deste fármaco 
foi aprovada pelo FDA, mas ainda 
não estão sendo comercializadas) 

SIM 86% 5 horas 

Tenofovir Comprimido 300 mg SIM 25%  imediata e 
35% em refeição 
com alto teor de 

gordura 

10-50 horas 

Zalcitabina Comprimidos de 0,375 mg ou 0,75 
mg três vezes ao dia  

SIM 85% 3 horas 

Zidovudina Cápsulas de 100 mg, comprimidos de 
300 mg, Solução oral 10 mg/mL. 

SIM 60% 3 horas 

Delavirdina Comprimido de 100 e 200 mg SIM 85% 5,8 horas 

Nevirapina Comprimidos de 200 mg ou Solução 
oral de 50 mg/5 mL 

NÃO > 90% 25-30 horas 

Efavirenz Cápsulas de 50, 100 e 200 mg e 
comprimidos de 600 mg 

NÃO Não conclusivos 52-76 horas 
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b. Farmacocinética: As concentrações plasmáticas máximas de Efavirenz foram 

alcançadas  cerca de 5 horas após doses únicas de 100 mg a 1.600 mg, 

administrados via oral. As concentrações plasmáticas mínima e máxima, em 

condições de equilíbrio, foram de 5,6 µM e 12,9 µM em 24 horas, após ingestão 

de dose diária de 600 mg de efavirenz.  

O efavirenz liga-se intensamente (aproximadamente 99,5-99,75%) às proteínas 

plasmáticas.  

O tempo de meia-vida plasmática do efavirenz é relativamente longa (de 52 a 76 

horas, após dose  única de 600 mg). 

 

4.3.3. UTILIZAÇÃO DE EFAVIRENZ NA TERAPIA ANTI-HIV: 

A transcriptase reversa é uma enzima que permite ao vírus do HIV traduzir seu 

material genético RNA em uma cópia similar, de DNA, permitindo assim sua integração à 

célula que ele está infectando e garantindo, assim, a geração de novos vírus. As drogas 

inibidoras da transcriptase reversa se ligam a esta enzima bloqueando sua ação. Pertencem 

a esta categoria os análogos de nucleosídeos AZT, o DDI, o 3TC, o D4T. Outro grupo de 

fármacos com ação semelhante, mas não análogos nucleosídeos é formado por medicações 

como a Nevirapina, o Delavirdine e o Efavirenz . O quadro 03 apresenta as terapias 

preferenciais utilizadas no momento – consenso 2004 ministério da saúde (HALLAL, 

2004). A figura 3 mostra a utilização do efavirenz em comparação com outros 

antiretrovirais existentes no mercado, onde se pode observar que esta droga é, atualmente, 

a mais utilizada no tratamento de pacientes HIV/AIDS. 

Quadro 2- Esquemas preferenciais: consenso 2004  Ministério da Saúde (HALLAL, 2004) 

Grupo Farmacológico 1ª ESCOLHA 2ª ESCOLHA 

Inib. Transcriptase Reversa análogo 
de Nucleosídeos 

AZT + 3 TC D4T + 3TC 

Inibidores da Transcriptase Reversa 
Não análogos de Nucleosídeos 

Efavirenz Nevirapina 

Inibidores da Protease Lopinavir ou 

Abacavir 

Nelfinavir ou 
Saquinavir 
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Nº DE PACIENTES HIV/AIDS EM USO DE ANTI-RETROVIRAIS - 200
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Fig. 03. Utilização de antiretrovirais por pacientes HIV/AIDS, no   
              Brasil em 2004 
              Fonte: Ministério da Saúde 2004 
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ARTIGO I 

Desenvolvimento e validação de um método analítico por cromatografia 
líquida de alta eficiência para determinação de efavirenz em comprimidos 

 
O. S. Viana1, J. Benigno Júnior1, F.P.M. Medeiros2, S. Grangeiro Júnior2,  

M. Muniz de Albuquerque1, Pedro J. Rolim Neto1,2 
 

1-  Departamento de Ciências Farmacêuticas - Universidade Federal de Pernambuco – Brasil 
2- Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco – LAFEPE – Pernambuco – Brasil 

Resumo 
 O efavirenz é um inibidor,  não análogo de nucleosídeo, da transcriptase reversa, 

utilizado no tratamento da infecção por HIV. Um método simples, por cromatografia líquida 

de alta eficiência, foi desenvolvido e validado para quantificação do efavirenz em 

comprimidos. O desenvolvimento do  método levou em consideração as caracterísiticas fisco-

químicas do efavirenz. O método foi validado seguindo os parâmetros da USP 28 e Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A análise foi realizada por meio de detector 

ultravioleta, utlizando um comprimento de onda de 252 nm, com coluna de fase reversa (C18, 

250mm x 3,9 mm, 10 µm) e fase móvel isocrática contendo Acetonitrila-água-ácido orto-

fosfórico (70:30:0,1). O critério usado para validação foi: seletividade, linearidade, precisão, 

exatidão, robustez e limites de detecção e quantificação do método. Foi utilizado tratamento 

estatístico em todas as etapas do processo de validação. Os resultados obtidos mostraram que 

o método é uma alternativa para quantificação do efavirenz em comprimidos, tornando viável 

seu uso em rotina industrial e em laboratórios analíticos. 

Keywords: Efavirenz; coated tablets; Liquid chromatography;  method; Validation;  

 
 

1 Introdução 
 
O efavirenz  é uma das mais recentes classes de agentes antiretrovirais aplicados no 

tratamento de infecções por HIV. Trata-se de um antiretroviral não-análogo de nucleosídeo 

inibidor não competitivo da transcriptase reversa. O efavirenz liga-se diretamente a esta 

enzima e bloqueia as atividades da DNA-polimerase RNA e DNA-dependentes, causando a 

destruição do sítio catalítico da enzima [1].   Possui forma molecular C14H9ClF3NO2, 

opticamente ativo, peso molecular: 315,68. Aparência: pó cristalino branco ou levemente 

amarelado,  ponto de fusão: 136,0ºC-141,0ºC, praticamente insolúvel em água, mas solúvel 
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em metanol e diclorometano [1].  Inicialmente, as pesquisas com efavirenz apresentaram 

problemas  no desenvolvimento de um método para a determinação deste fármaco em plasma 

humano, especificamente na presença de outras drogas [2].    

 Montgomery et al. [3] utilizou cromatografia  de fase reversa, para análise do 

efavirenz e de impurezas presentes na matéria-prima e em cápsulas. Em seu trabalho ele 

utilizou uma coluna ciano e fase móvel  gradiente, com diferentes proporções de metanol, 

água e ácido trifluoroacético, e tempo de corrida de 40 minutos. 

Nacenta et al. [4] realizou a determinação do efavirenz em plasma, utilizando extração 

em fase sólida e uma coluna C8 de fase reversa, com fase móvel isocrática composta por 

tampão fosfato (pH 5,75) e acetonitrila (ACN). 

Matthews et al [5] efetuou a determinação do efavirenz utilizando pós coluna de 

derivatização fotoquímica e detector de fluorescência. 

Este trabalho descreve o desenvolvimento e a validação de um método analítico para 

doseamento de efavirenz, na matéria-prima e em comprimidos,  por Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência, utilizando um  método isocrático, coluna C18 de fase reversa, fase móvel 

ACN e água acidificada com ácido orto-fosfórico, tempo de corrida de 7 minutos e seguindo 

os requisitos definidos pela USP 28 [6], ICH [7] e ANVISA [8].   
 
2 Experimental 
 
2.1 Equipamentos 
O sistema cromatográfico, previamente qualificado, utilizado no processo de validação foi 

Cromatógrafo a Líquido de Alta Eficiência CLASS VP (Shimadzu®), degaseificador 

Membrane Degasser, bombas LC-10ADVP, autoinjetor SIL-10ADVP, detector SPD-10 AVP, 

controlador SCL-10 AVP e forno CTO – 10ASVP;  foram utilizadas coluna C18 

(Lichcrocart®) 250x4 mm (5µ), coluna  C8 (Symetry Waters®) 250 x 4,6 mm, (5µ) e coluna 

C18 (Lichospher®) 250x4 mm (10µ). Os reagentes utilizados foram Acetonitrila grau HPLC 

(JT Baker®), Metanol grau HPLC (JT Baker®)  ácido orto-fosfórico 85%, para análise 

(Merck®). A água purificada utilizada, foi obtida por Sistema de Osmose Reversa (Milli-Q 

Millipore Corporation®). A fase móvel utilizada foi Acetonitrila:ácido ortofosfórico 85% 

(70:30:0,1). 

 

VIANA, O. S. 28
  
  



DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO IMEDIATA E  
MODIFICADA DE EFAVIRENZ – ANTI-RETROVIRAL 

 

2.2 Materiais e métodos 

Foram utilizados comprimidos revestidos de efavirenz 600 mg desenvolvidos no 

Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (LAFEPE), contendo a seguinte 

composição: efavirenz lote EF0230703 (Fabricante Hetero Labs®);  excipientes: Lauril sulfato 

de sódio (Nuclear®);  Hidroxipropilcelulose (Denver®);  Celulose Microcristalina 250 e 101 

(Blanver®); Polivinilpirrolidona (Xiamem®);  Crospovidona (ISP Technologies®); 

Croscarmelose (Rellance celulose®); Estearato de Magnésio (Blanver®); Dióxido de Silício 

Coloidal (Henkel®),  Opadry Y-1-7000 (COLORCON).  O placebo para estudo da validação, 

foi preparado com esses excipientes. 

 

2.3 Condições Cromatográficas 

As condições cromatográficas utilizadas, para validação do método de doseamento do 

efavirenz substância e produto acabado, foram: sistema isocrático com fase móvel composta 

por ACN:Água:ácido orto-fosfórico 85% (70:30:01); fluxo de 1,0 mL/min; temperatura da 

coluna de 30 ºC; volume de injeção de 20 µL;  λ=252 nm.  
 

2.4 Preparação da Solução Padrão 

Para preparação da solução padrão, utilizou-se como Substância Química de Referência 

(SQR) o efavirenz  fornecido pela Hetero Labs (lote WS.EF0202 – com pureza de 99,93%). A 

solução Padrão estoque de efavirenz de 400 µg/mL, foi preparada em fase móvel 

ACN/H2O/Ac. orto-fosfórico 85% (70:30:0,1). Foram feitas diluições em série com fase 

móvel, para obtenção de soluções com concentrações entre 10 e 40 µg/mL, onde foi definida 

a concentração média de 20 µg/mL como 100%. 

 

2.5 Desenvolvimento do Método Analítico – Definição de coluna e fase móvel 

No desenvolvimento da método analítico foram testados diferentes colunas,  fase móvel, 

fluxo e temperatura da coluna. Foram testadas colunas C8 e C18, de mesmo comprimento e 

diâmetro, mantendo-se os mesmos parâmetros e condições (fluxo 1mL/min, fase móvel, 

volume de injeção de 20 µL, temperatura de 30 ºC). Já na fase móvel, testou-se misturas de 

metanol/água, acetonitrila/água, e acetonitrila/água/ácido ortofosfórico 85%, mantendo-se os 

demais parâmetros constantes. Foram avaliados tempo de retenção, resolução, assimetria do 
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pico de efavirenz e a quantidade de casas definidas pela leitura das integrações das áreas 

obtidas nos cromatogramas. Durante todo o desenvolvimento,  a concentração das amostras 

testadas foi de 20 µg/mL. 

 

2.6 Estudo de Validação 

Após definição de performance do sistema cromatográfico utilizado, foram avaliados os 

parâmetros de robustez, linearidade, faixa de variação, precisão, exatidão, seletividade e 

limites de detecção e quantificação para matéria-prima e produto acabado (comprimidos 

revestidos) de efavirenz.  

 

2.6.1 Robustez 

A robustez de um método é a medida de sua capacidade de não ser alterado frente à 

pequenas e deliberadas variações dos parâmetros analíticos [8].  A robustez do método foi 

determinada sobre as variações de temperatura, proporção de fase móvel, fluxo, e diferentes 

fabricantes de acetonitrila (no caso da avaliação da robustez para produto acabado).  As 

análises foram feitas em sextuplicata.  

 

2.6.2 Linearidade 

A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer resultados diretamente 

proporcionais à concentração da substância em exame, dentro de determinada faixa de 

aplicação [6,7,9]. 

A linearidade do método foi avaliada pela da análise de regressão linear pelo método 

dos mínimos quadrados dos pontos médios de 3 (três) curvas de calibração autênticas, 

utilizando pontos de 10, 15, 20, 25, 30 e 40 µg/mL de efavirenz. A faixa de variação testada 

foi de 50-150% da concentração de análise. Para verificação da significância da equação de 

regressão, foram efetuados testes de ajuste do modelo linear e validade da regressão. 

 

2.6.3 Precisão 

A precisão do método foi avaliada em três níveis: repetitividade, precisão 

intermediária e reprodutibilidade. Nesses três níveis de precisão, o método foi testado a partir 

de 6 determinações [7, 8] com a concentração de 20 µg/mL.  A precisão intermediária foi 
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determinada em dias diferentes por analistas diferentes. A reprodutibilidade foi avaliada em 2 

laboratórios  e em colunas diferentes. A repetitividade foi expressa pelo coeficiente de 

variação (CV) e a precisão intermediária foi expressa, além do CV, pelo do intervalo de 

confiança da média pelo teste t de Student.[10] 
 

2.6.4 Exatidão 

A exatidão do método foi avaliada em três níveis de concentração: 40, 100 e 160% 

para a matéria-prima, onde o 100% correspondeu à 20 µg/mL. Para o produto acabado 

(comprimidos) o estudo foi realizado com concentrações de 70, 100 e 130% do efavirenz, que 

foi incorporado à uma quantidade determinada de placebo. Tanto para matéria-prima quanto 

para os comprimidos os testes foram feitos em sextuplicata de cada nível de concentração e 

foram avaliados por meio de teste t de Student, comparando-se os resultados em relação ao 

valor teórico definido para cada concentração analisada. 

 

2.6.5 Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) do método 

Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) do método foram calculados com 

base nas equações da reta obtidas em cada curva de calibração autêntica, durante o estudo de 

linearidade. O limite de detecção foi calculado pela divisão do desvio padrão dos coeficientes 

lineares, obtidos com as 3 curvas de calibração, pelas médias dos coeficientes angulares das 

respectivas curvas multiplicado por 3,0.  O limite de quantificação é a menor concentração da 

substância que pode ser medida pelo método. O  LD foi calculado pela divisão do desvio 

padrão dos coeficientes lineares das 3 curvas de calibração do ensaio de linearidade, pela 

média dos coeficientes angulares das respectivas curvas, multiplicado por dez [10]. 

 

2.6.6 Seletividade 

Para o estudo de seletividade do método, foi realizado comparação entre o analito na 

fase móvel e a solução do placebo na fase móvel, para verificar a ausência de interferência 

entre os excipientes da formulação no método de análise [9, 10]. 
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3 Resultados e Discussão 

3.1 Desenvolvimento do método 

Embora tenham características e comportamento semelhantes, houve significativa 

diferença nos tempos de retenção utilizando-se colunas C8 e C18, o qual foi menor nesta 

última.  Nos testes com fase móvel, observou-se que não houve diferença significativas entre 

os resultados obtidos com a fase móvel acidificada com ácido ortofosfórico e a fase móvel 

sem acidificação, entretanto a fase móvel acidificada propicia melhor separação do efavirenz 

de prováveis impurezas de síntese, reduzindo os riscos de interação com outros picos. A fase 

móvel composta por metanol e água com proporção (60:40) produziu precipitação do 

efavirenz no interior da coluna, entretanto obteve bons resultados nas proporções de 70:30 e 

80:20. A fase móvel de escolha, para validação do método analítico, foi composta por 

ACN/H2O/ ácido ortofosfórico 85% (70:30:0,1), apresentando tempo de retenção de 5,09 min, 

simples manipulação, com boa resolução e definição do pico no cromatograma. Os resultados 

estão demonstrados no Quadro 1. Foram realizados testes utilizando a fase móvel e coluna 

definidos, submetendo o efavirenz à temperaturas de 40º e 80ºC para avaliação do 

comportamento do analito nestas condições. Não houve variação na integração das áreas dos 

picos obtidos nestas temperaturas, ocorrendo apenas uma redução no tempo de retenção, 

devido a diminuição da viscosidade da fase móvel.   

Quadro 1. Definição de composição da fase móvel e coluna para validação. 
COLUNA FASE MÓVEL PROPORÇÃO TR (min) ÁREA 

OBTIDA 
ASSIMETRIA 

C18 ACN/ H20 60:40 8,56 1112004 1,26 
C18 ACN/ H20 70:30 5,18 1110985 1,33 
C8 ACN/ H20 70:30 7,24 1104365 1,28 

C18 ACN/ H20 80:20 3,68 1096213 1,24 
C18 ACN/ H20/ac. 

Ortofosfórico 85% 
60:40:0,1 8,52 1109042 1,18 

C18 ACN/ H20/ac. 
Ortofosfórico 85% 

70:30:0,1 5,09 1116321 1,15 

C18 ACN/ H20/ac. 
Ortofosfórico 85% 

80:20:0,1 3,70 1114729 1,19 

C18 MeOH/H20   60:40 baixa solubildade - -- 
C18 MeOH/H20   70:30 4,85 1107448 1,23 
C18 MeOH/H20   80:20 3,77 1110316 1,31 

Estudo do aumento de temperatura na resolução dos cromatogramas 
COLUNA FASE MÓVEL % TR (min) ÁREA ASSIMETRIA 

C18 ACN/ H20/acido orto-
fosfosfórico 85% a 40ºC 

70:30:0,1 3,74 1119299 1,23 

C18 ACN/ H20/acido orto-
fosfosfórico 85% a 80ºC 

70:30:0,1 4,53 1118568 1,28 
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3.2 Validação de método analítico para quantificação da matéria-prima 
 

3.2.1 Linearidade 
 

A equação de regressão linear obtida pelo método proposto, utilizando três curvas de 

calibração autênticas,  foi  y = 56456,61x + 245,033, onde y representa a área integrada do 

pico no cromatograma e x representa a concentração do efavirenz em µg/mL. Os dados 

estão apresentados na Tabela 1 e a curva de calibração na Figura 1. 

Tabela 1 - Resultados da linearidade – 3 curvas autênticas 

ÁREAS 
Concentração 

(µg/mL) 
Curva 1 Curva 2 Curva 3 

Médias Desvio 
Padrão 

CV (%) 

10 563863 560540 557928 560777 2974,59 0,5304
15 855967 848496 849214 851226 4121,78 0,4842
20 1136129 1127536 1125785 1129817 5536,30 0,4900
25 1415704 1403006 1409360 1409357 6349,00 0,4505
30 1708212 1693520 1693149 1698294 8591,53 0,5059
40 2269574 2247168 2251036 2255926 11976,70 0,5309

 
 

Linearidade

y = 56456,609x + 245,300
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Figura 1 - Curva   de  regressão    linear  obtida  a    
                partir da média  Três curvas de calibração
de correlação obtido de 0,99997, demonstra a boa qualidade da curva de 

enor a dispersão do conjunto de pontos e menor a incerteza dos coeficientes 

ados.  Pela análise de Variância (Tabela 2) podemos testar a validação do 

ficância estatística da curva ajustada. A análise de variância dos dados 

 método é linear, na faixa de concentração testada (10-40 µg/mL) e que não 
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há falta de ajuste do modelo, já que o F CALCULADO (0,92) é menor que o F TABELADO (3,26) 

evidenciando a hipótese que a falta do ajusto  é falsa. 

Tabela 2 - Resultados da análise de variância para linearidade 
Fonte  SQ gl MQ F F-crítico 
Modelo  5,57786E+12 1 5,57786E+12 108646 4,4940 
Residual  821434827,4 16 51339676,71    Curva Linear 

Falta de ajuste 193327996,8 4 48331999,19 0,92338 3,2592 
Erro puro  628106830,7 12 52342235,89 Não há falta de ajuste 

Total  5,57868E+12 17 3,28158E+11     
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 O gráfico dos resíduos (Figura 02) mostra que o modelo está bem ajustado, indicando 

uma distribuição linear e aleatória dos dados. 
 

 

 

 

0 

 

 

 
áfico dos resíduos

 

3.2.2 Robustez 
 
Os resultados da robustez de temperatura, fluxo e proporção de fase móvel, estão 

apresentados na Tabela 3.  

Todos os resultados foram tratados estatisticamente por ANOVA one-way e estão 

descritos na Tabela 4.  

 
Tabela 3 - Resultado do teste de robustez para os parâmetros avaliados 

Concentração (µg/mL) 
Parâmetros Variações 

1 2 3 4 5 6 
Média D.P. CV 

(%) 

28 20,18 19,95 19,89 19,97 20,14 19,90 20,01 0,12 0,62
30 20,16 19,90 19,84 19,92 20,08 19,91 19,97 0,12 0,62Temperatura 

(ºC) 32 20,00 19,84 19,82 19,87 19,82 19,79 19,85 0,07 0,38
0,99 19,83 20,22 20,27 19,92 20,15 19,85 20,04 0,20 0,98
1,00 19,65 19,99 20,05 19,55 20,01 19,83 19,85 0,21 1,05Fluxo 

(mL/min) 
1,01 19,46 19,75 19,94 19,02 19,82 20,11 19,68 0,39 1,98

68:32 19,77 19,78 19,86 19,89 19,73 19,91 19,82 0,07 0,37
70:30 19,73 19,80 19,80 19,72 19,67 19,74 19,74 0,05 0,25

Fase móvel 
ACN/H20 

acidif. 72:28 19,82 19,75 19,89 19,84 19,82 19,79 19,82 0,05 0,24
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Tabela 4 - ANOVA  para os resultados das variações de temperatura, fluxo e 
     proporção de fase móvel. 

PARÂMETROS Fonte da variação SQ gl MQ Fcal valor-P F crítico
Entre grupos 0,0742 2 0,0371 3,0393 0,0779 3,6823

Temperatura 
(ºC) Dentro dos grupos 0,1831 15 0,0122    

Entre grupos 0,3825 2 0,1913 2,4553 0,1195 3,6823Fluxo 
(mL/min) Dentro dos grupos 1,1684 15 0,0779    

Entre grupos 0,0241 2 0,0120 3,5899 0,0532 3,6823Fase móvel 
ACN/H20 acidif. Dentro dos grupos 0,0503 15 0,0033    

 
 Os resultados de Análise de Variância para os três parâmetros avaliados mostram que 

em todos os casos o F Calculado foi menor que o F tabelado, demonstrando a robustez do 

método, uma vez que não houve diferença estatisticamente significativa entre as variações de 

temperatura, fluxo e proporção de fase móvel avaliadas, com intervalo de 95% de confiança, 

mostrando que o método é robusto para as variações testadas. 

 As variações encontradas não são significativas e refletem os erros aleatórios durante o 

procedimento analítico.  A robustez do método também poderá ser avaliada para variações no 

pH da fase móvel. 

3.2.3 Precisão 

a. Repetitividade 

 Os resultados da repetitividade estão apresentados na Tabela 5, onde se observa um 

coeficiente de variação menor que 1% com desvio padrão amostral de 0,12.  

     
          Tabela 5 - Resultados da repetitividade 

Concentração (µg/mL) 
1 2 3 4 5 6 Média D.P. CV (%)

20,18 19,95 19,88 1997 20,14 20,11 20,04 0,12 0,60 
 
 

b. Precisão Intermediária 
 
Tabela 6 - Resultados da precisão intermediária para análise do efavirenz  

 Concentração (µg/mL) 
 ANALISTAS 1 2 3 4 5 6 Média D.P. CV 

(%) 

1 19,66 20,04 20,10 20,00 20,11 20,19 20,02 0,19 0,93
Dia 1 2 19,95 19,91 19,79 19,80 19,82 20,01 19,88 0,09 0,45

1 20,18 19,95 19,88 19,97 20,14 20,11 20,04 0,12 0,60Dia 2 
2 2016 19,90 19,84 19,92 20,08 20,13 20,01 0,13 0,67
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 Foram realizados testes de significância pela comparação entre as médias. Utilizou-se 

teste t de Student, constatando-se que não houve diferenças estatisticamente siginificativas 

entre os valores das médias entre dias e entre analistas. Em todos os casos, o t calculado 

foi menor que o t crítico, como demonstrado na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Teste t de Student – Precisão Intermediária – Matéria-prima efavirenz 
t calc  t crítico 

Entre Analistas 
Dia 1 

Entre analistas 
Dia 2 

Entre dias 
Analista 1 

Entre dias 
Analista 2  

1,6161 0,4511 0,2389 1,8877 2,2281 
 

c. Reprodutibilidade 
 
Tabela 8 - Reprodutibilidade – matéria-prima efavirenz 

Concentração (µg/mL) 
Laboratório 1 2 3 4 5 6 Média D.P. CV (%)

1 19,65 19,99 20,05 19,55 20,01 19,83 19,85 0,21 1,05 
2 19,42 20,14 19,90 20,18 20,15 20,04 19,97 0,29 1,45 

 
T calculado foi de 0,860, menor que o crítico (2,228), cofirmando a reprodutibilidade do  

método para a análise da matéria-prima.  

 
3.2.4 Exatidão 
 
Com base nos dados observados nas tabelas 9 e 10, pode-se constatar que não há 

diferença estatisticamente significativa entre os resultados obtidos e os valores teóricos 

definidos, mostrando que o método é exato. 

 
Tabela  9 - Resultados da Exatidão para concentrações baixa, média e alta 

Concentração (µg/mL) Concentração 
teórica (%) 1 2 3 4 5 6 Média D.P. CV 

(%) 

40 41,02 40,97 39,15 40,82 40,45 40,17 40,43 0,71 1,75
100 99,13 99,66 100,38 100,30 99,39 101,96 100,14 1,02 1,02
160 159,84 158,88 159,73 160,44 158,66 157,96 159,25 0,91 0,57
 
Tabela 10 - Teste t de Student para Exatidão – Concentrações baixa (40%), Média 
(100%) e alta (160%) 

CONCENTRAÇÃO  t  calculado t  tabelado  
40% 1,490 2,567 

100% 0,327 2,567 
160% 2,218 2,567 

VIANA, O. S. 36
  
  



DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO IMEDIATA E  
MODIFICADA DE EFAVIRENZ – ANTI-RETROVIRAL 

 

 Na Figura 3,  observa-se um cromatograma de efavirenz obtido em condições 

padronizadas (Fase móvel composta por ACN:H20:Ácido orto-fosfórico (70:30:0,1), 

temperatura da coluna de 30ºC, fluxo de 1,0 mL/min, volume de injeção de 20 µL), com 

presença de pico único e bem definido de efavirenz, com assimetria de 1,1 e área com 7 casas 

de precisão. 
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método é seletivo para o analito em questão.  Na figura 6 observa-se o cromatograma do 

placebo numa escala ampliada em 1000x .   
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3.3.2 Robustez  
 

Os resultados da robustez de temperatura, proporção de fase móvel e fornecedor de 

acetonitrila, para o método de doseamento do produto acabado, estão apresentados na Tabela 

11.  

Todos os resultados foram tratados estatisticamente e estão descritos na Tabela 12.  
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Tabela 11 - Resultados do teste de robustez para o produto acabado 

Concentração (µg/mL) 
Parâmetros Variações 

1 2 3 4 5 6 
Média D.P. CV 

(%) 

28 20,13 20,01 19,88 19,96 19,85 19,92 19,96 0,10 0,51
30 20,02 20,07 19,88 20,03 19,91 19,89 19,07 0,08 0,41Temperatura 

(ºC) 32 19,95 20,09 19,82 19,98 19,84 19,95 19,94 0,10 0,49
68:32 19,67 19,54 19,49 19,60 19,51 19,46 19,55 0,08 0,40
70:30 19,49 19,49 19,40 19,51 19,40 19,44 19,46 0,05 0,25Fase móvel 

ACN/H20 acidif. 
72:28 19,59 19,44 19,36 19,50 19,41 19,40 19,45 0,08 0,43

Thedia 20,13 20,01 19,88 19,96 19,85 19,92 19,96 0,10 0,51Fabricante 
de ACN JT. Baker 20,16 19,90 19,84 19,92 20,08 19,91 19,97 0,12 0,60

 
Tabela 12. Estudo estatístico para os Resultados das variações de Temperatura e 

                  proporção de fase móvel e diferentes fabricantes de ACN – Produto acabado 
PARÂMETROS Fcal valor-P F crítico t cal t crítico 

0,1421 0,8687 3,6823 - - 
Temperatura 

(ºC)      
3,3716 0,0618 3,6823 - - Fase móvel 

ACN/H20 acidif.    
Fabricante de ACN - - - 0,153 2,228 

 
 O método apresentou-se robusto para as variações de temperatura da coluna e 

proporção de fase móvel avaliadas. Os resultados de Análise de Variância e teste t de Student 

para os parâmetros avaliados mostram que não há diferença estatisticamente significativa 

entre as variações de temperatura e proporção de fase móvel, e fabricantes de acetonitrila 

avaliadas, com intervalo de 95% de confiança. 

 
3.3.3 Precisão – Produto Acabado 

 
a. Repetitividade 

 
 Na Tabela 13, pode-se observar a repetitividade do método com desvio padrão 

amostral de 0,05 e coeficiente de variação de 0,25%. 

 

        Tabela 13.  Resultados da Repetitividade 
Concentração (µg/mL) 

1 2 3 4 5 6 Média D.P. CV (%)

19,49 19,49 19,40 19,51 19,40 19,44 19,46 0,05 0,25 
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b. Precisão Intermediária 

 
Os resultados da precisão intermediária para o produto acabado estão apresentados na 

Tabela 14.  Em todos os casos o coeficiente de variação foi menor que 2,00%. 

 
Tabela 14. Resultados da Precisão intermediária para o produto acabado 

 Concentração (µg/mL) 
 ANALISTAS 1 2 3 4 5 6 Média d.p. CV 

(%) 

1 20,02 20,07 19,88 20,03 19,91 19,89 19,97 0,08 0,41
Dia 1 2 19,83 19,85 19,73 20,18 19,92 20,05 19,93 0,16 0,82

1 19,79 19,83 19,82 19,51 19,78 19,49 19,70 0,16 0,81Dia 2 
2 19,57 19,83 20,13 19,81 19,91 20,20 19,91 0,23 1,16

 
Nos testes de significância, realizados para avaliação dos resultados do teste de 

precisão do método para os comprimidos revestidos analisados, constatou-se que não houve 

diferenças estatisticamente significativas entre os valores das médias entre dias e entre 

analistas. Em todos os casos, o t calculado foi menor que o t crítico, como demonstrado na 

tabela 15. 

Tabela. 15. Resultados do Test t de Student – Precisão Intermediária. 
t calc 

Entre Analistas 
Dia 1 

Entre analistas 
Dia 2 

Entre dias 
Analista 1 

Entre dias 
Analista 2 

t crítico 

0,5353 1,7971 2,0417 0,1592 2,2281 
 
 

c. Reprodutibilidade  
 
Os resultados do teste de reprodutibilidade do método estão descritos na Tabela 16. 
 
Tabela 16. Resultados da reprodutibilidade do método 

Concentração (µg/mL) 
Laboratório 1 2 3 4 5 6 Média D.P. CV (%)

1 19,79 19,83 19,82 19,51 19,78 19,49 19,70 0,16 0,81 
2 19,75 19,57 19,66 20,17 19,98 19,39 19,76 0,26 1,31 

 

Realizou-se teste t de Student, com valor do t calculado de 0,377, menor que o crítico 

(2,228), constatando que o método para determinação do efavirenz em comprimidos é 

reprodutível  nas condições avaliadas. 
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3.3.4 Exatidão  
 
Os resultados do estudo de exatidão do método estão descritos na tabela 17. Realizou-

se estudo de significância estatística utilizando-se o teste t de Student, Tabela 18.  Com base 

nos dados observados nessas tabelas, pode-se constatar que não há diferença estatisticamente 

significativa, com intervalo de 95% de confiança, entre os resultados obtidos e os valores 

teóricos definidos, mostrando que o método para determinação de efavirenz em comprimidos 

é exato. 

Tabela  17. Resultados da Exatidão para concentrações baixa, média e alta 
Concentração (µg/mL) Concentração 

teórica (%) 1 2 3 4 5 6 Média D.P. CV 
(%) 

70 68,18 70,01 70,69 70,81 70,45 70,44 70,09 0,98 1,40
100 101,12 100,09 99,34 100,50 99,94 100,57 100,26 0,62 0,61
130 129,55 130,72 130,26 131,26 131,39 130,95 130,69    0,69 0,53 

 
Tabela 18. Teste t de Student para Exatidão – Concentrações baixa (70%), Média  
                 (100%) e alta (130%) 

CONCENTRAÇÃO  t  calculado  t  tabelado  
70% 0,225 2,567 

100% 1,044 2,567 
130% 2,464 2,567 

 
 

4 Conclusões 
 

O método apresentado demonstrou ser um método simples, para determinação 

quantitativa do efavirenz matéria-prima e forma farmacêutica comprimidos, sendo 

robusto, linear, preciso, exato e seletivo, com reprodução de picos bem definidos e com 

boa resolução. Portanto é uma alternativa de método analítico para utilização em rotina de 

Indústrias Farmacêuticas, sobretudo àquelas que desenvolvem e produzem medicamentos 

anti-retrovirais para combate à AIDS, uma vez que não consta, até o presente momento, 

em nenhuma das  farmacopéias oficiais. Os resultados obtidos mostram que o método 

atende aos requisitos de Boas Práticas de Laboratório e aos critérios de validação exigidos 

na Resolução – RE 899/ANVISA e aos guias da USP 28 e ICH. 
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1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 Os equipamentos utilizados no desenvolvimento de comprimidos revestidos de liberação 

imediata e modificada estão descritos no quadro 01. As matérias-primas estão demonstradas no 

quadro 02. 

Quadro 1- Equipamentos utilizados no desenvolvimento farmacotécnico 

EQUIPAMENTO FABRICANTE/MODELO 
Dissoluteste Wankel VK 7010 
Dissoluteste Nova Ética 
Durômetro Wankel VK 200 
Friabilômetro Varian/Wankel 42093 
Aparelho de Desintegração Nova Ética – 301 AC 
CLAE Shimadzu – Class-VP 
Balança analítica Sartorius CP 225D 
Balança analítica OHAUS – Adventurer 
Karl Fischer Mettler DL 18 
Espectrofotômetro Shimadzu UV -2401PC 
Espectrofotômetro Varian – Cary 50 
Aparelho de Ponto de Fusão Electrothermal 9300 
Misturador em “V” capacidade para 1 Kg LAWES 
Estufa industrial IRMAVEL 
Compressora rotativa com 16 punções Neuberger 
Balança semi-analítica Gehaka – 200AC 
Granulador Oscilante FABBE-PRIMAR 
Sistema para revestimento - - - 

 

            Quadro  2 -  MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADAS 
COMPONENTE LOTE FABRICANTE 

Efavirenz EF0140503 Hetero Labs 
Lauril Sulfato de Sódio 03111978 Nuclear 
Hidroxipropilcelulose (Klucel) L.7201 Denver 
Celulose Microcristalina 101 1810 Ferro In 
Celulose Microcristalina 250 1354 Blanver 
Hidroxipropil metilcelulose - HPMC 
(Methocel) 

0130012N13 Colorcon 

Etilcelulose (Ethocel) PL030113T01 Colorcon 
Polivinil Pirrolidona (PVP) 20443 Xiamem 
Crospovidona 03200071253 ISP Technologies, inc. 
Croscarmelose Sódica (Explocel A) MP02077 Rellance Celulose 
Estearato de Magnésio MP02077 Blanver 
Dióxido de Silício Coloidal (Aerosil) 12301 Henkel 
Opadry Y-1-7000 HP401 Colorcom 
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2 QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DA MATÉRIA-PRIMA EFAVIRENZ 
 
2.1 Considerações Gerais 

 

A qualificação dos fornecedores é um requisito das Boas Práticas de Fabricação 

(BPF), segundo a resolução RDC 210 editada pela ANVISA. Todos os fabricantes de 

medicamentos devem possuir um cadastro de fornecedores qualificados. O seu cumprimento é 

obrigatório pela legislação vigente, mas, além disso, é uma necessidade de mercado. De 

acordo com a RDC 210, para a qualificação de um fornecedor é suficiente um resultado 

favorável de uma auditoria externa de BPF, periodicamente realizada (MACEDO, 2002). 

O Processo de Qualificação da Excelência de Fornecedores (Supplier Excellence 

Qualification Process) trata de um aprimoramento, em que algumas empresas, as chamadas 

Classe Mundial, sentiram necessidade de aperfeiçoar ainda mais os seus processos e os de 

seus fornecedores, com a finalidade de reduzir as não-conformidades, tornarem-se mais 

competitivas, habilitarem-se a comparar seus fornecedores, incentivar as melhorias, fomentar 

parcerias e melhorar a qualidade (SANTIN; CAVALCANTI, 2004).   

Uma das etapas da qualificação de fornecedores é a certificação da matéria-prima, que 

deve ser feita com três lotes diferentes. 

Entretanto, para uma empresa que possua um sistema da qualidade baseado nas BPF e 

complementado pelos requisitos da ISO 9001(2000) existe a necessidade de uma avaliação 

mais abrangente, envolvendo além do cumprimento das BPF, a verificação da qualidade total 

efetivamente praticada pelo fornecedor.  

 
2.2 Caracterização Físico-Química da Matéria-Prima 

  
A caracterização físico-química foi realizada em três lotes diferentes de três 

fornecedores distintos: fornecedor 1 (Hetero Labs), fornecedor 2 (Labogen) e fornecedor 3 

(NortecQuímica). As legendas dos três lotes de cada fornecedor estão descritas no Quadro 3.

  

 
 
 

Quadro 3 - Legenda dos diversos lotes de efavirenz dos três fornecedores avaliados 
                  durante o processo de certificação da matéria-prima.                    
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EFH: Efavirenz Hetero Labs  EFL: Efavirenz Labogen EFN: Efavirenz Nortec 

CÓDIGO LOTE CÓDIGO LOTE CÓDIGO LOTE 

EFH1 

EFH2 

EFH3 

BARRICA 

EF0230703 

EF0270903 

EF0280903 

EF0140503 

EFL1 

EFL2 

EFL3 

 

PL03101401 

PL03101501 

PL03101701 

EFN1 

EFN2 

EFN3 

 

LFZ-0014 

LFZ-0024 

LFZ-0034 

 
 

 
 Foi utilizado como Substância Química de Referência (SQR) o efavirenz  fornecido 

pela Hetero Labs (lote WS.EF0202 – com pureza de 99,93%).  Os resultados dos testes de 

caracterização da matéria-prima de cada fornecedor estão descritos nos Quadros 4, 5 e 6.  

Quadro 4 - Testes da matéria-prima efavirenz – Fornecedor 1: Hetero Labs 
RESULTADOS TESTES ESPECIFICAÇÕES 

Barrica EFH1 EFH2 EFH3 
Aspecto Pó cristalino, branco ou 

levemente amarelado, 
inodoro 

 
Conforme 

 
Conforme 

 
Conforme 

 
Conforme 

Solubilidade Bastante solúvel em metanol 
e diclorometano, insolúvel 
em água 

 
Conforme 

 
Conforme 

 
Conforme 

 
Conforme 

Identificação no IV De acordo com o padrão Conforme Conforme Conforme Conforme 
Identificação no UV De acordo com o padrão Conforme Conforme Conforme 
Faixa de Fusão (ºC) 136-141ºC 134,8-

136,8 
136,4- 
138,9 

136- 
137,8 

135- 
136,6 

Perda por dessecação (%) Maximo 1,0 0,10 0,21 0,16 0,12 
Umidade (Karl Fisher) (%) Máximo 1,5 0,21 0,14 0,19 0,14 
Cinzas sulfatadas (resíduo 
por incineração) (%) 

Máximo 0,2 0,81 0,33 1,04 0,47 

Metais pesados (%) Máximo 0,002 Conforme Conforme Conforme Conforme 
Teor (%) (HPLC) – Base 
anidra 

Entre 98-102 100,33 100,71 100,22 98,63 

Conforme 

 
Dos quatro lotes de efavirenz avaliados na certificação do fornecedor Hetero Labs, os lotes 

que apresentaram melhores resultados foram o EFH 1 e EFH 2.  Entretanto como o lote EF0140503 

(Barrica) ter uma maior quantidade (20 Kg) este foi utilizado durante os estudos de pré-formulação 

dos comprimidos de efavirenz.  Para o fornecedor 2, os lotes EFL1 e EFL2 apresentaram os 

melhores resultados físico-químicos.  Os 3 lotes do fornecedor 3 apresentaram resultados de faixa 

de fusão abaixo do especificado e maior índice de cinzas sulfatadas. 

Quadro 5 - Testes da matéria-prima efavirenz – Fornecedor 2: Labogen 
TESTES ESPECIFICAÇÕES RESULTADOS 
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  EFL1 EFL2 EFL3 
Aspecto Pó cristalino, branco ou 

levemente amarelado, 
inodoro 

 
Conforme 

 
Conforme 

 
Conforme 

Solubilidade Bastante solúvel em 
metanol e diclorometano, 
insolúvel em água 

 
Conforme 

 
Conforme 

 
Conforme 

Identificação no IV De acordo com o padrão Conforme Conforme Conforme 
Identificação no UV De acordo com o padrão Conforme Conforme Conforme 
Faixa de Fusão (ºC) 136-141 138,3- 139,3  137,5-138,1 135,8-136,8 
Perda por dessecação (%) Max. 1,0 % 0,04 0,09 0,21 
Umidade (Karl Fisher) (%) Máximo 1,5% 0,26 0,21 0,23 
Cinzas sulfatadas (resíduo 
por incineração) (%) 

Máximo 0,2% 0,08 0,12 0,10 

Metais pesados (%) Máximo 0,002% Conforme Conforme Conforme 
Teor (%) (HPLC) – Base 
anidra 

Entre 98-102% 99,86 98,78 99,85 

 
 
Quadro 06. Testes da matéria-prima Efavirenz – Fornecedor 3: NORTEC QUÍMICA 

RESULTADOS TESTES ESPECIFICAÇÕES 
EFN1 EFN2 EFN3 

Aspecto Pó cristalino, branco ou 
levemente amarelado, 
inodoro 

 
Conforme 

 
Conforme 

 
Conforme 

Solubilidade Bastante solúvel em 
metanol e diclorometano, 
insolúvel em água 

 
Conforme 

 
Conforme 

 
Conforme 

Identificação no UV De acordo com o padrão Conforme Conforme Conforme 
Faixa de Fusão (ºC) 136-141 132,2-137,3 133,5-138,2 132,3-136,8 
Perda por dessecação (%) Max. 1,0 % 0,06 0,15 0,12 
Umidade (Karl Fisher) (%) Máximo 1,5% 0,18 0,12 0,11 
Cinzas sulfatadas  (%) Máximo 0,2% 0,11 0,27 0,28 
Metais pesados (%) Máximo 0,002 Conforme Conforme Conforme 
Teor (%) (HPLC) – Base 
anidra 

Entre 98-102 99,56 99,63 99,88 

 
 Dentre os 3 fornecedores avaliados,  as matérias-primas dos fornecedores 1 e 2 

apresentaram a maior quantidade de resultados dentro dos parâmetros de qualidade 

especificados. 

 
ARTIGO II 
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Desenvolvimento de formulações e tecnologia de obtenção de comprimidos 
revestidos de efavirenz – terapia anti-HIV 

 
O. S. Viana1, J. Benigno Júnior1, R. M.F. Silva2,  F.P.M. Medeiros2, S. Grangeiro Júnior2, M. 

Muniz de Albuquerque1, Pedro J. Rolim Neto*1,2 
 

3- Departamento de Ciências Farmacêuticas – Universidade Federal de Pernambuco – Brasil 
4- Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco – LAFEPE – Pernambuco – Brasil 

 
 O efavirenz  é uma das mais recentes classes de agentes antiretrovirais aplicados no 
tratamento de infecções por HIV. Está entre os medicamentos de primeira escolha no 
tratamento da AIDS (HALLAL, 2004).  Como o efavirenz possui característica  hidrofóbica, 
baixa densidade e oferece grande resistência ao escoamento, a escolha de uma formulação 
adequada deste fármaco é essencial no desenvolvimento dos comprimidos e para garantir uma 
melhor disponibilização no trato gastrointestinal, de forma a alcançar a biodisponibilidade e o 
efeito terapêutico desejado. Neste trabalho, apresentamos, de forma lógica, o 
desenvolvimento tecnológico de comprimidos revestidos de efavirenz, levando em 
consideração suas características físicas e físico-químicas. Os núcleos (comprimidos) de 
efavirenz, foram obtidos utilizando-se a técnica de granulação  por via úmida. O revestimento 
por película testado, utilizou Opadry® Y-1-7000 em sistema aquoso. Os parâmetros adotados 
para avaliação física dos comprimidos seguiram as especificações farmacopéicas oficiais 
(Farmacopéia Brasileira IV edição e USP 28), e a determinação quantitativa foi realizada 
mediante método analítico desenvolvido e validado.  
Unitermos: Efavirenz, Anti-retroviral comprimidos revestidos, Desenvolvimento  tecnológico ;  

 

1 INTRODUÇÃO 

A via oral é, sem dúvida, a mais utilizada na administração de medicamentos. Embora 

seja a mais aceita pelos pacientes, nem sempre é a mais adequada à administração controlada 

de fármacos, já que substâncias pouco solúveis ou formas farmacêuticas mal elaboradas 

podem não ser completamente absorvidas. Em circunstâncias normais, pode-se esperar que o 

fármaco permaneça no estômago por 2 a 4 horas (tempo de esvaziamento gástrico) e no 

intestino delgado durante 4 a 10 horas. Desta forma, no desenvolvimento de uma nova 

formulação, deve-se dar atenção a fatores capazes de modificar estes tempos médios, dentre 

os quais os relacionados com a formulação: tamanho da partícula, tempo de desintegração, 

dissolução, presença de excipientes hidrofóbicos e/ou hidrofílicos, propriedades físico-

químicas e outras características do fármaco (LONGER & ROBINSON, 1995). 
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O revestimento por película é um processo que envolve a deposição de uma película 

fina e uniforme na superfície do substrato. Diferentemente do revestimento por açúcar, há 

flexibilidade proporcionada no revestimento por película (STUART, 2004). 

Os principais componentes para qualquer formulação de revestimento por película 

constituem em polímeros, plastificador, corante e solventes. As propriedades ideais para o 

polímero incluem solubilidade em uma ampla gama de sistemas solventes a fim de promover 

flexibilidade na formulação, habilidade em produzir revestimentos que possuam propriedades 

mecânicas adequadas e solubilidade apropriada nos líquidos gastrointestinais, de modo  que a 

biodisponibilidade não seja comprometida. Éteres de celulose são freqüentemente os 

polímeros preferidos no revestimento por película, sobretudo hidroxipropil metilcelulose. 

Substitutos adequados são a hidroxipropil celulose, que pode produzir revestimentos 

levemente mais aderidos. Alternativas aos éteres de celulose são certos acrílicos, como os co-

polímeros metacrilato e metil metacrilato. (STUART, 2004) 

O efavirenz é um antiretroviral não-análogo de nucleosídeo inibidor não competitivo 

da transcriptase reversa do vírus HIV. Liga-se diretamente a esta enzima e bloqueia as 

atividades da DNA-polimerase RNA e DNA-dependentes, causando a destruição do sítio 

catalítico da enzima.  O efavirenz (Figura 1)  possui forma molecular C14H9ClF3NO2, 

opticamente ativo e com um peso molecular de 315,68. Possui aparência de pó cristalino 

branco ou levemente amarelado (Figura 2),  e apresenta uma faixa de fusão: 136,0ºC-141,0ºC, 

praticamente insolúvel em água, mas solúvel em metanol e diclorometano. (CLERCQ, 2001) 

O objetivo deste trabalho foi o estudo reológico e a Tecnologia de obtenção de comprimidos 

revestidos à  base de efavirenz. 
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 FIGURA 01. Estrutura química do  
                       efavirenz  
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FIGURA 02. Características macroscópicas 
do pó (branco ou levemente amarelado, as 
vezes em forma floculada) 
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2  METODOLOGIA 

2.1 Estudo de reologia do efavirenz matéria-prima e escolha da técnica para  

obtenção dos comprimidos 

2.1.1 Ângulo de repouso e velocidade de escoamento do efavirenz matéria-prima e   

granulado 

 O ângulo  de repouso foi determinado, de acordo com o método de altura fixa 

do funil e cone de base variável. Foi deixada cair uma quantidade padronizada de 

pó/granulado (30 g), o mais regularmente possível, em um funil de 8,3 cm de 

diâmetro superior e  0,7 cm de diâmetro inferior, até formar um  cone. O diâmetro 

(2R) do cone formado foi medido. A tangente do ângulo de repouso foi dada por       

tg α = H/R, onde α  é o ângulo de repouso, H  altura e R o raio do cone.  Foi calculado 

o valor médio de 3 determinações. O tempo de escoamento foi medido em segundos. 

 

2.1.2 Densidade compactada do efavirenz 

O teste de densidade aparente e compactada do efavirenz, foi realizado 

utilizando-se um aparato dotado de proveta de 150 mL, fixada em um compactador 

automático. O equipamento promoveu uma compactação do pó em movimentos 

verticais padronizados.  O volume do efavirenz (lote EF 0140503)  ocupado na 

proveta foi medido. As compactações variaram de 1-1250 vezes. Utilizou-se 

quantidade de 50 gramas de efavirenz. A média foi obtida a partir de três 

determinações.   

 

2.2  Desenvolvimento de comprimidos revestidos de efavirenz 

2.2.1 Materiais 

Levando-se em consideração as características físicas e físico-químicas do pó de 

efavirenz, foi realizado uma planificação qualitativa e quantitativa de excipientes. As 

matérias-primas com seus respectivos fabricantes foram: efavirenz (Fabricante Hetero 

Labs®);  Lauril sulfato de sódio (Nuclear®);  Hidroxipropilcelulose (Denver®);  

Celulose Microcristalina 250 e 101 (Blanver®); Polivinilpirrolidona (Xiamem®);  

Crospovidona (ISP Technologies®); Croscarmelose (Rellance celulose®); Estearato de 

Magnésio (Blanver®); Dióxido de Silício Coloidal (Henkel®).  Os equipamentos 
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utilizados no processo de obtenção dos comprimidos revestidos, foram: misturador em 

“V” (Lawes®); Granulador oscilante (Fabbe-Primar®) ; Estufa industrial (Imarvil®); 

Compressora rotativa com 16 punções (Newberger®); Drageadeira convencional. 

 Baseando-se numa planificação qualitativa e quantitativa de excipientes, foram 

manipulados 8 (oito) lotes de bancada (LB) contendo 300 g de massa de pós, os quais 

estão descritos na tabela 01. Os lotes de bancada de I ao III foram calculados para 

obtenção de comprimidos com peso médio de 950 mg e os lotes de bancada de IV ao 

VIII foram formulados para obtenção de comprimidos com 850 mg de peso médio. 

TABELA 01. Formulações dos Lotes de bancada desenvolvidos 

 COMPONENTE LB 
I 

% 

LB  
II 
% 

LB 
III 
% 

LB 
IV 
% 

LB 
 V 
% 

LB 
VI 
% 

LB 
 VII 
% 

LB 
 VIII 

% 

FUNÇÃO 

Efavirenz 63,16 63,16 63,16 70,59 70,59 70,59 70,59 70,59 Princípio ativo 
Hidroxipropilcelulose  0,32 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 - - Agregante 
Lauril Sulfato de 
Sódio 

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 Surfactante 

Croscarmelose sódica  1,05 1,05 - - - - - 1,15 Desintegrante 
Hidroxipropilcelulose 
(KLUCEL) em sol. 

1,05 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 - - Ligante 

Polivinilpirrolidona  - - - - - - 1,37 1,37 Ligante 
Celulose 
Microcristalina 101 

- - - - - 19,94 19,94 19,94 Diluente 

 
 
 
 
 

ETAPA 
I 
 

Água deionizada q.s. q.s. q.s. q.s. q.s q.s q.s q.s Solução 
molhante 

Celulose 
Microcristalina 250 

27,37 27,37 27,37 19,94 19,94 - - - Diluente 

Estearato de 
Magnésio 

1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 Lubrificante 

Aerosil 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 Desumidificante
Croscarmelose sódica 1,26 1,26 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 1,16 Desintegrante 

 
 

ETAPA 
II 
 

Crospovidona 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 Desintegrante 
TOTAL  100 100 100 100 100 100 100 100  

 
2.2.2 Técnica de Obtenção dos comprimidos 

No intuito de melhorar as características reológicas do efavirenz,  requisito 

necessário para alcançar um escoamento adequado durante a alimentação da máquina 

compressora e no enchimento das matrizes de compressão (PRESCOTT &   

BARNUM, 2000), todos os lotes de bancada  foram obtidos utilizando-se a técnica de 

granulação por via úmida (MONTEIRO, 2000). Foi produzido um granulado do 
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princípio ativo (efavirenz) – ETAPA 1.  A etapa de molhagem mostrou-se bastante 

crítica no processo.  A mistura de pós foi levemente umedecida com a solução 

aglutinante até obter uma massa coesiva. Após passagem pelo granulador oscilante, a 

massa foi submetida à secagem em estufa industrial (50 °C por 3 horas). 

 Na ETAPA II, o granulado seco foi calibrado (tamizado), misturado com os 

demais excipientes e submetido à compressão. Foram utilizados punções circulares 

côncavos de 13 mm, na obtenção dos lotes de bancada de I à IV.  Nos lotes de 

bancada de V à VIII foram utilizados punções oblongos de 17 mm,  de forma a obter 

uma maior distribuição da massa no comprimido,  reduzindo o volume deste, 

facilitando a adesão do paciente ao tratamento. 

Em todas as formulações contendo hidroxipropilcelulose (HPC), como agente 

agregante, este foi dividido em duas partes, uma para ser adicionado na mistura de 

pós, e a outra parte na solução aglutinante.  

 Os núcleos (comprimidos) obtidos foram submetidos aos testes físico-químicos 

(Peso médio, uniformidade de peso, dureza, friabilidade, desintegração, dissolução e 

doseamento).  A superfície dos comprimidos foi avaliada a partir de fotografia com 

resolução de 8 milhões de pixéis e zoom óptico de 4 x, utilizando máquina Sony 

Cyber-shot DSC-F828®. 

 O revestimento por película desenvolvido utilizou o Opadry Y-1-7000 como 

polímero disperso em sistema aquoso.  O Lote de Bancada submetido aos testes de 

revestimento foi o LB VIII.  Todos os parâmetros definidos para o processo de 

revestimento foram controlados: temperatura de secagem (35 ± 2ºC), rotação da 

drageadeira (20 rpm), distância da pistola de aspersão para o leito dos comprimidos 

(20 cm), pressão da bomba de pulverização (3 Bar). A eficiência do revestimento foi 

avaliada pelas características macroscópicas e pelo ganho de peso alcançado após o 

processo.  

Os comprimidos revestidos obtidos foram submetidos à testes comparativos 

com o medicamento de referência, o Stocrin® do laboratório Merck Sharp & Dohme. 
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3  RESULTADOS  E  DISCUSSÃO 

Os resultados do estudo reológico do efavirenz matéria-prima e granulado estão 

demonstrados no Quadro 01.  Como se pode observar,  houve melhora na reologia após 

granulação do princípio ativo.  

QUADRO 01. Tempo de escoamento e ângulo de repouso da matéria-prima e dos  

                        granulados de efavirenz 

GRANULADO   
Especif. 

Efavirenz 
MP LB I LBII LB III LB  IV LBVII LBVIII

Tempo de 
escoamento 

- Infinito 4,6 s 4,2 s 3,8s 6,5 s 3,4s 3,0 s 

Ângulo de 
repouso 

< 30º - 28,2º 26,6º 25,6º 37,0º 24,3º 22,4º 

  
A densidade aparente e compactada do efavirenz matéria-prima foi respectivamente  

0,389 e 0,397 g/mL, confirmando a baixa densidade deste fármaco. Esse fator, associado à 

elevada resistência ao escoamento tornou inviável uma tentativa de formulação para 

compressão por via direta. Além disso, a característica de aderência em superfícies (Figura 

03) de diversos materiais (plástico, metais, etc.) tornou a granulação por via úmida, o 

processo escolhido para melhorar a reologia do efavirenz. 

 

 

 

 

 

 

Durante o proce

mistura de pós) apresen

de efavirenz. Diferente

uma leve umectação d
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 FIGURA  03  Característica de aderência
do efavirenz em superfícies - plástico 
 

sso de granulação por via úmida, a etapa de malaxagem (molhagem da 

tou-se como a mais crítica no processo de obtenção dos comprimidos 

mente da maioria das granulações por via úmida, nesta houve apenas 

a mistura de pós.  Durante o processo de desenvolvimento dos 
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comprimidos,  houve várias perdas de massa, devido ao limite de agente molhante ter 

excedido à quantidade máxima admitida, que foi de aproximadamente 60 mL para 300 g de 

pós, verificado após vários testes. Ao exceder esse limite, a massa tomava rapidamente um 

aspecto de resina, bastante pegajosa. A verificação dessa etapa e a definição do volume de 

molhagem, possibilitou a obtenção de um granulado mais adequado para obtenção dos 

comprimidos. 

Na avaliação dos núcleos obtidos, submetidos ao processo de revestimento, foram 

adotados os parâmetros farmacopêicos. Os resultados estão na  Tabela 02. 

 

TABELA 02. Resultados do Controle físico-químico dos comprimidos obtidos 

PARÂMETRO ESPECIFICAÇÃO LB 
I LB  

II 

LB  
III 

LB  
IV 

LB 
V 

LB 
VI 

LB  
VII 

LB  
VIII 

Peso Médio 
(mg) 

950 mg ±5% 
(LBI, II, III) 850 
mg ±5%  (LB IV-

VIII) 

946,6 
 

946,3 
 

938,1 
 

843,1  
 

836,0  
* 

790,0  
** 

846,0 
 

827,0 
 

Dureza 
(Kgf/cm2) 

 > 8,0 26,12  
 

17,89 
 

14,28 
 

18,67  
 

22,40 
 

33,20 16,50 
 

14,49 
 

Friabilidade 
(%) 

< 1,00 0,10 0,13 0,22 0,24 0,11 0,14 0,22 0,04 

Desintegração 
(min) 

< 30´ 6’ 3’40”  1’36” 
 

4’35” 
  

9’35”  
 

22’30” 
 

5’30” 
 

3’45”  
 

Dissolução (%) > 80% em 45 min 98,43 92,31 91,42 84,86 87,30 78,20 80,40 100,20 
Teor (%)        Entre 90-110 96,7 98,27 99,2 101,8 102,16 94,60 98,30 102,30 

* Não houve uniformidade de peso médio             **Não atingiu o peso médio. 
 
Todos os comprimidos apresentaram-se dentro das especificações farmacopéicas, com 

exceção do LB VI, que ficou fora das especificações de peso médio e com maior tempo de 

desintegração. 

A elevada dureza observada em alguns lotes de bancada, está relacionado, entre outros 

fatores, à característica de compactação e grande poder de coesão do efavirenz o que fez com 

os comprimidos alcançassem durezas maiores de 20 kgf/cm2, chegando até a 33,2 kgf/cm2 no 

LB VI.  

A máquina de compressão utilizada operou com pressão máxima na obtenção dos Lotes 

de bancada de I à IV, o que não é interessante, podendo danificar o próprio equipamento, 
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principalmente em uma rotina industrial. Isso, provavelmente, se deve ao fato de utilizar um 

excipiente para compressão direta na etapa II, com características de pó fino, misturado ao 

granulado do princípio ativo. Verificou-se que a partir do momento que se passou a utilizar 

celulose 101, típico diluente para via úmida, obtendo um granulado mais homogêneo, houve 

melhora do peso médio dos comprimidos, na homogeneidade de peso e nos parâmetros de 

dureza e desintegração, garantindo maior eficiência da máquina de compressão, que passou a 

não mais operar em máxima potência.  

Os lotes de bancada I, II e III mostraram-se com espessura (altura) elevada (8,5 mm). O 

lote de bancada IV obteve uma menor espessura (4 mm), entretanto ainda com elevado 

volume.  A redução no peso médio e a utilização de punções oblongos (LB V ao LB VIII) 

propiciou a redução de tamanho dos comprimidos (Figura 04) e melhor distribuição de massa 

(devido ao formato cilíndrico), uma vez que no caso de revestimento de comprimidos por 

película,  a altura dos comprimidos e o raio de curvatura influem na quantidade do material a 

ser incorporado. Quanto mais espesso for o comprimido,  mais frágil e lento será o 

revestimento.   

Além disso, os comprimidos não devem ser friáveis. A friabilidade deve ser bem 

controlada, por isso muitas vezes é necessário prévia remoção dos pós, antes de iniciar o 

revestimento dos comprimidos. Estes não devem ter rebarbas ou superfícies e bordas 

irregulares, o que dificultaria a obtenção de um revestimento bem definido. (LACHMAN et 

al, 2001)  

 

 

 

 FIGURA  04.  Comprimidos de efavirenz desenvolvidos (LB III, LB IV e LBVIII) 

Na avaliação de superfície dos comprimidos, observou-se que os comprimidos que 

utilizaram HPC como agente agregante, apresentaram superfície com grande presença de 

rugosidades (Figura 05 e 06), ao passo que quando houve substituição deste excipiente por 

outro agregante, o Polivinilpirrolidona (PVP) os comprimidos apresentaram-se com superfície 

mais homogênea e aspecto mais liso e uniforme (Figura 07). 
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FIGURA  05.   LB III – 
Presença de rugosidades 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 
FIGURA 07 LB VIII – Comprimido bem 
definido, com superfície homogênea 

FIGURA 06.  LB VI –  Presença de  
                        rugosidades 

Por apresentar melhores resultados e superfície mais homogênea e bem definida, o lote 

de bancada VIII foi submetido ao processo de revestimento. O revestimento utilizando 

sistema aquoso – Opadry Y-1-7000 disperso em água, demonstrou ser simples e prático. A 

deposição do polímero na superfície dos comprimidos foi homogênea e uniforme, sem 

presença de falhas. O ganho de peso dos comprimidos revestidos, em relação aos núcleos foi 

de 2,11%, dentro do recomendado para revestimentos por película, que é entre 2-3%. 

 Os resultados comparativos entre os comprimidos teste e os de referência estão 

apresentados na Tabela 03. 

TABELA 03. Testes comparativos dos comprimidos de efavirenz: Teste x Referência  

PARÂMETRO ESPECIFICAÇÃO
Referência

Teste 
LB VIII 

Peso Médio (mg) - 1241,0  863,7  
Dureza (Kgf/cm2)  > 8,0 28,10 

 
17,45  

Desintegração 
(min) 

< 30 min 10’40” 1’40”  

Dissolução (%) > 80% em 45 min 99,66 88,53 
Teor (%)     Entre 90-110  103,56 99,20 
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FIGURA. 08. Perfil de Liberação comparativo – 
comprimidos testes frente ao de referência 

 

 

 

 

 

 

Ambos os comprimidos (referência e teste) atendem aos requisitos farmacopéicos 

avaliados, mesmo diferindo quanto ao perfil de dissolução (Figura 08). Pode-se observar a 

liberação superior a 80% em 45 minutos para os dois produtos estudados.  O revestimento do 

medicamento de referência utiliza um sistema orgânico. Como os núcleos dos comprimidos 

revestidos desenvolvidos, apresentaram dissolução acima de 98% em 45 minutos, trabalha-se 

com a hipótese de que o revestimento aquoso possa está interferindo no processo de 

dissolução do efavirenz. Portanto, deve-se realizar um estudo utilizando revestimentos 

orgânicos, para avaliação da influência do tipo de sistema utilizado na dispersão do polímero, 

no processo de dissolução deste fármaco. 

 

4  CONCLUSÕES 

 Todos os comprimidos obtidos das 8 (oito) formulações testadas, apresentaram 

resultados dentro das especificações farmacopêicas, com exceção do LB VI. Entretanto, os 

Lotes de bancada do I ao V apresentaram superfície com presença de rugosidades, o que não é 

adequado para revestimentos por película. O lote de bancada VIII obteve os melhores 

resultados, com homogeneidade de conteúdo, peso e superfície bem definida, lisa e uniforme, 

o que facilitou o processo de revestimento. O revestimento aquoso vem se demonstrando 

como uma alternativa em relação aos revestimentos orgânicos, uma vez que se torna simples, 

rápido e não há risco de impurezas residuais de solventes orgânicos. Entretanto serão 

necessários mais estudos para avaliação da influência do tipo de sistema de dispersão 

utilizado (orgânico ou aquoso) no processo de dissolução do efavirenz. A forma farmacêutica 

aqui desenvolvida, comprimidos revestidos de efavirenz,  representa grande contribuição da 

rede pública de produção para o Programa DST-AIDS, do Ministério da Saúde-Brasil. 
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 5  ABSTRACT 

Efavirenz  is one of the most recent  class of anti-retrovirals group apllied in treatment 

of HIV infections. It comprehends first choice  products  to AIDS treatment. As  Efavirenz   

detains hidrofobic  characteristic,  low density  and offers  great resistance   to draining, has 

been  essencial to choose a adequated formulation for it, in order to guarantee   drug’s  

disponibility  in  gastro-intestinal tract, achieving   disponibility  and  expected therapeutical 

effects. This work presents Efavirez coated tablets thecnological  development, considering  

the physics and physic-chemical  characteristics of this drug. The Efavirez nucleus (tablets), 

has been obtained    employing   granulation technics by humid way. The coating  by tested 

film, ones utilized  Opadry Y–1-7000 in aquous system. The adopted parameters to tablet  

phisics evaluation  followed  official phamacopeial  specifications (Brazilian Pharmacopeia 4 

th and USP 28 th), and quantitatives determination of the drug was prosecuted  by developed 

and validated  methodology.  
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COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA DE EFAVIRENZ 

 

1. SISTEMAS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA UTILIZANDO HPMC COMO MATRIZ 

Matrizes Hidrofílicas são dispositivos utilizados em algumas formulações de liberação 

controlada, nas quais o fármaco está dissolvido ou disperso num suporte resistente à 

degradação; podem ser classificado quanto a sua estrutura e a sua cinética de liberação.  São 

considerados dispositivos monolíticos, nos quais o fármaco é disperso em uma matriz 

polimérica e sua liberação é controlada por difusão a partir desta matriz  (PRISTA et al, 

1990).  

A produção das matrizes hidrofílicas poderá ser realizada por compressão direta ou, 

granulação por via úmida, sendo esta última geralmente escolhida devido à melhoria das 

propriedades de compactação, além da otimização das características de escoamento dos 

granulados (LE HIR, 1997). 

Os derivados celulósicos como Hidroxipropil metilcelulose (HPMC), 

hidroxietilcelulose (HEC), metilcelulose (MC) e etilcelulose (EC), são os mais indicados 

como matrizes hidrofílicas, particularmente a HPMC, que é compatível com eletrólitos e sua 

viscosidade não é alterada pelo pH. Em relação a capacidade de compressão, a HPMC e a 

hidroxietilcelulose (HEC) podem ser diretamente comprimidas. As matrizes formadas por MC 

e EC não são muito resistentes, pois a camada gelificada que se forma não se adere ao 

comprimido (EVANGELISTA, 1998) 

Para Sistemas matriciais de Intumescimento Ilimitado, como o Hidroxipropil 

metilcelulose (HPMC), a taxa na qual a água é absorvida pelo sistema determina o padrão de 

liberação do fármaco; portanto, o estudo da cinética de absorção da água exerce um papel 

vital na previsão e justificativa deste padrão de liberação do fármaco. Este método permite o 

estudo da determinação precisa do teor de água real. Os resultados obtidos neste estudo 

mostram uma boa correlação com o comportamento de expansão das matrizes (PARAKH et 

al., 2003).  

A maior parte dos sistemas de disponibilização de drogas orais tem como base as 

matrizes. Nestes sistemas, o comprimido está em uma forma compacta prensada que contém 

um ingrediente ativo, um lubrificante, um excipiente e um elemento de carga e/ou aglutinante. 
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Os vários métodos pelos quais os sistemas controlam a disponibilização de fármacos são 

erosão, difusão e expansão da matriz. Se o polímero for predominantemente hidrofílico, o 

processo de expansão controla principalmente a liberação do fármaco. As matrizes 

expansíveis são sistemas monolíticos preparado pela compressão de uma mistura em pó de 

um produto hidrofílico e uma droga. O sucesso destes sistemas de disponibilização de 

fármacos é atribuído ao estabelecimento da tecnologia de produção do comprimido 

(SIEPMANN et al, 1999).                                         

A hidroxipropil metilcelulose (HPMC) é um veículo predominante utilizado na 

preparação de sistemas de disponibilização de drogas controladas por via oral. A HPMC é um 

derivado éter semi-sintético da celulose que tem sido extensivamente utilizado como polímero 

hidrofílico em sistemas orais de disponibilização de drogas, desde o inicio dos anos 1960. Sua 

popularidade pode ser associada à sua natureza não tóxica, à pequena influencia das variáveis 

de processamento sobre a liberação do fármaco, sua fácil compressão e sua aplicabilidade, por 

acomodar altos níveis de uma droga (PARAK, 2003) 

Os comprimidos matriciais hidrófilos de intumescimento ilimitado são preparados 

como os comprimidos convencionais, inclusive utilizando-se os adjuvantes tradicionais. 

Quando há necessidade de granulação, esta deve ser feita com soluções alcoólicas, evitando-

se o uso de água, que provocaria a gelificação precoce. Levando-se em consideração as 

características higroscópicas das substâncias formadoras da matriz, os comprimidos devem 

ser preparados em locais de baixa umidade relativa e acondicionados em embalagens 

impermeáveis (EVANGELISTA, 1998) 

As matrizes de HPMC representam sistemas de disponibilização de drogas por 

matrizes expansíveis, que são porosas em sua natureza. Quando uma matriz HPMC entra em 

contato com a água ou com os líquidos gastrintestinais aquosos, o polímero absorve a água e 

sofre dilatação ou hidratação. A formação rápida de uma camada de gel viscoso sob 

hidratação tem sido considerada como a etapa essencial para que se alcance a liberação 

controlada do fármaco, a partir de matrizes HPMC. Este processo leva ao relaxamento da 

cadeia polimérica, com uma redução do valor da temperatura de transição vítrea do polímero. 

Em relação ao mecanismo de ação, dois processos distintos, a expansão e a dissolução 

verdadeira, ocorrem geralmente durante a dissolução completa dos polímeros vítreos. Os 

fenômenos de transporte envolvidos na liberação do fármaco a partir de matrizes HPMC são 

VIANA, O. S. 62
  
  



DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO IMEDIATA E  
MODIFICADA DE EFAVIRENZ – ANTI-RETROVIRAL 

 

complexos porque as micro e macroestruturas da HPMC expostas à água são  extremamente 

dependentes do tempo. 

 A taxa de liberação do fármaco depende da taxa na qual o polímero se expande: o que 

por sua vez depende da taxa de captação de água pela matriz (PARAK, 2003) 
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Figura 1.   ESQUEMA DE AÇÃO – COMPRIMIDO 

 

A -  estado inicial do comprimido 

 B  - comprimido intumescido e aderido à mucosa gastro-intestinal (bioadesividade).  

s grânulos em  azul representam moléculas do efavirenz liberadas por difusão 

   FORMULAÇÕES PROPOSTAS 

Devido a suas características hidrofóbicas, realizou-se uma planificação qualitativa e 

uantitativa de formulações, de liberação modificada de efavirenz, utilizando matrizes 

idrofílicas, uma vez que a utilização de matrizes lipofílicas produziria um complexo 

ármaco-matriz bastante resistente, o que não era o objetivo. Os estudos foram realizados com 

 objetivo de obter comprimidos com liberação de efavirenz em torno de 12 horas, com uma 

inética que se aproximasse da de ordem zero (liberação constante).  As formulações 

esenvolvidas estão apresentadas na Tabela 01.  
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Tabela 1. Formulações Desenvolvidas - LIBERAÇÃO PROLONGADA 

COMPONENTE LBP I 
% 

LBP II  
% 

LBP III  
% 

LBP IV  
% 

LBP V 
  % 

FUNÇÃO 

EFAVIRENZ 70,59 70,59 70,59 70,59 70,59 Fármaco 
LAURIL SULFATO DE 
SÓDIO 

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 Tensoativo 

CELULOSE 
MICROCRISTALINA 101 

12,25 7,25 2,25 2,25 2,25 Diluente 

Hidroxipropil metilcelulose 
(METHOCEL) K4M 

10,00 15,00 20,00 20,00 - Matriz hidrofílica

Etilcelulose (ETHOCEL) - - - - 20,00 Matriz hidrofílica
PVP 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 Aglutinante 
SOLUÇÃO 
HIDROALCOÓLICA (1:1) 

q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. Solução molhante

CROSPOVIDONA 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 Desintegrante 
ESTEARATO DE 
MAGNÉSIO 

1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 Lubrificante 

AEROSIL 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 desumidificante 
 

 

3 PROCESSO DE OBTENÇÃO DOS COMPRIMIDOS MATRICIAIS 

Foram desenvolvidos e testados 5 lotes de bancada de liberação prolongada (LBP) 

diferentes, todos calculados para um peso médio de 850 mg. Os lotes de bancada I, II e III 

foram obtidos utilizando HPMC como matriz polimérica em concentrações de 10, 15, 20% 

respectivamente. Esses três lotes de bancada foram produzidos utilizando-se a matriz de 

HPMC na via úmida. A mistura de pós foi levemente umedecida com a solução aglutinante 

até obter uma massa coesiva. Após passagem pelo granulador oscilante, a massa foi 

submetida à secagem em estufa industrial (50°C por 2 horas). Na ETAPA II, o granulado seco 

foi calibrado (tamizado), misturado com os demais excipientes e submetido à compressão,  

utilizando punções oblongos de 17 mm.   

O LBP IV utilizou a mesma formulação do LBP III, entretanto o HPMC não foi 

adicionado na etapa de malaxagem, mas sim misturado ao granulado obtido pela mistura de 

efavirenz, lauril sulfato de sódio, celulose microcristalina 101 e solução hidro-alcoólica de 

polivinilpirrolidona (PVP).  O LBP V foi obtido utilizando-se como matriz hidroxietil 

celulose (Ethocel), na concentração de 20%.  
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 Os comprimidos obtidos foram submetidos aos testes físicos-químicos (peso médio, 

uniformidade de peso, dureza, friabilidade, desintegração e doseamento), e avaliação dos 

perfis de dissolução em 15 horas. 

 

4 AVALIAÇÃO DO PERFIL DE LIBERAÇÃO 

O ensaio de dissolução foi realizado a 37ºC, com 900 mL de meio de dissolução, com 

agitação de 100 rpm. As amostras (oito unidades para cada formulação) foram colocadas em 

cubas contendo o meio de dissolução composto por lauril sulfato de sódio em água na 

concentração de 1,0%. O efavirenz foi quantificado por espectrofotometria de absorção UV, 

em λ = 247 nm.  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Controle Físico e Físico-Químico dos Comprimidos 

Todos os comprimidos obtidos apresentaram-se lisos, entretanto as formulações que 

utilizaram a matriz na etapa de molhagem, produziram comprimidos com aspecto 

pigmentado. O LBP IV utilizou HPMC misturado ao granulado de efavirenz, previamente 

preparado, apresentou comprimidos com aspecto liso e homogêneo.  Os resultados do 

controle físico e físico-químico dos comprimidos de efavirenz de Liberação imediata estão 

demonstrados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Resultado Físico-químico dos comprimidos de liberação prolongada de efavirenz 

PARÂMETRO ESPECIFICAÇÃO LBP 
I LBP  

II 

LBP  
III 

LBP  
IV 

LBP 
V 

Peso Médio 
(mg) 

 850 mg ±5%  854,6 
 

844,3 
 

852,1  
 

851,2  
 

857,1  
 

Dureza (Kgf/cm2)  > 8,0 16,12  
 

21,84 
 

18,35  
 

19,02  
 

18,11 
 

Friabilidade (%) < 1,00 0,10 0,13 0,22  0,24 0,11 
Desintegração 
(min) 

>  30 conforme conforme conforme conforme conforme 

Teor (%)        Entre 90-110 98,7 99,27 101,4 102,8 95,16 
 

Os comprimidos apresentaram-se de acordo com o exigido, com dureza, peso médio, 

friabilidade e teor dentro das especificações farmacopéicas, e a desintegração fora do 

especificado para comprimidos de liberação imediata (< 30 min). 
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5.2 Resultados do perfil de liberação dos comprimidos obtidos 

O mecanismo de liberação do fármaco a partir de matrizes poliméricas pode ser descrito 

por dois fenômenos: o primeiro ocorre quando moléculas do solvente se movem em direção 

ao interior da matriz polimérica, com velocidade particular e, simultaneamente, ocorre 

intumescimento, que aumenta com o tempo em direção contrária; o segundo mecanismo 

envolve o desenrolamento e a erosão do polímero (VARGAS & GHALY, 1999). 

Segundo Efentakis (VENDRUSCOLO, 2003), quando polímeros hidrofílicos entram em 

contato com o líquido, eles se hidratam e uma camada de gel é formada. A formação dessa 

camada é essencial para manutenção da liberação controlada, a partir de um polímero em 

formas farmacêuticas sólidas. A espessura da camada hidratada determina a difusão das 

moléculas do fármaco através da massa do polímero dentro do meio líquido, mas difusão não 

é o único mecanismo que controla a liberação. A taxa e a extensão da liberação do fármaco 

também dependem do intumescimento e da erosão provocada em uma preparação polimérica 

hidratada. Os resultados da liberação de efavirenz em função do tempo estão apresentados na 

Tabela 3. 

Tabela 3 - Porcentagem de efavirenz liberado em função do tempo nos comprimidos obtidos 

% DISSOLUÇÃO Tempo 

(horas) LBPI   

(10% HPMC) 

LBPII 

 (15%HPMC) 

LBPIII  

(20% HPMC)

LBP IV 

 (20% HPMC) 

LBP V 

 (20% Ethocel)

0 0 0 0 0 0 

0,5 Não coletado 7,31 6,34 2,21 5,09 

1 17,54 14,08 13,77 6,15 11,36 

2 31,75 27,40 26,44 13,68 18,06 

4 54,29 45,42 42,31 33,91 32,69 

6 73,70 63,16 61,15 50,11 39,19 

8 95,40 75,00 75,48 63,96 48,15 

10 - 92,97 84,13 78,71 55,52 

11 - 101,53 Não coletado Não coletado Não coletado 

12 - - 92,43 91,32 60,53 

14 - - 102,16 98,90 71,16 
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Incialmente, foram avaliados os comprimidos contendo HPMC como matriz nas 

concentrações de 10, 15 e 20% (LBP I, II e III), obtidos utilizando a mesma técnica de 

fabricação. Na figura 2, estão representados os perfis de dissolução das formulações LBP I, II 

e III. 

Perfis de dissolução dos 
diferentes lotes de bancada
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Figura 2 - Perfil de liberação das matrizes 
contendo HPMC em diferentes concentrações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De modo geral, o aumento da concentração de HPMC, diminuiu a liberação do 

fármaco, devido ao aumento do grau de hidratação da matriz,  intumescimento desta e 

conseqüentemente aumento no caminho difusional do fármaco, reduzindo sua velocidade de 

liberação.  Como se pode observar, a formulação contendo 20 % de HPMC apresentou o 

maior tempo de liberação do efavirenz, com liberação de 100% em aproximadamente 14 

horas.  Na figura 3 observa-se a liberação do efavirenz por hora nas diferentes formulações, 

onde podemos verificar a tendência a liberação constante em diversos intervalos de tempo. 
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Figura 3 - Liberação do efavirenz por hora em diferentes 
formulações 
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Figura 4 - Perfis comparativos entre LBP IV 
(20% HPMC) e LBP V (20% Etilcelulose) 
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Figura 5. Perfis comparativos entre lotes de bancada
produzidos por diferentes técnicas: LBP III (20%
HPMC, adicionado na etapa de molhagem) e LBP IV
(20% HPMC, na fase externa) 

A avaliação das matrizes, contendo etilcelulose na concentração (20%) resultou em 

perfis de liberação bastante diferenciados, daqueles contendo HPMC, como se pode observar 

na Figura 4.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O LBP IV que utilizou 20% de HPMC incorporado na etapa II, misturado com o 

granulado do efavirenz, liberou em torno de 100 % em 14 horas, em contraposição ao LBP V 

que liberou mais lentamente e não apresentou homogeneidade de liberação entre os resultados 

individuais. O LBP V desintegrou totalmente em aproximadamente 6 horas, não manteve o 

formato do comprimido, o que não aconteceu com as formulações utilizando HPMC.  

Na avaliação dos diferentes processos de obtenção dos comprimidos matriciais, 

utilizando HPMC na concentração de 20%,  constatou-se que o LBP III (utilizou HPMC na 

etapa de molhagem)  e o LBP IV (HPMC na etapa II) apresentaram perfis de liberação 

bastante semelhantes, Figura 5. 
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 Os lotes de bancada produzidos, utilizando-se HPMC na etapa de molhagem, 

apresentaram como inconveniente a geração de resíduos de difícil limpeza, aderidos aos 

equipamentos utilizados durante o processo, granulador oscilante, tamizes, espátulas e 

bandejas, o que não é interessante em uma escala industrial. Portanto, mesmo apresentando 

perfil de liberação semelhante ao LBP III,  o LBP IV demonstrou ser mais adequado para uma 

transposição de escala, uma vez que apresenta uma técnica de obtenção simples e que não 

produz resíduos aderentes, o que torna processo mais rápido e facilita projetos de validação de 

limpeza dos equipamentos. 

 

6 DETERMINAÇÃO DO INTUMESCIMENTO E DA EROSÃO DA MATRIZ 

O intumescimento da matriz, através do crescimento radial dos comprimidos foi 

verificado, conforme representado na Figura 6. 

A observação visual mostrou que estas matrizes intumesceram desde o início até o 

final do ensaio e formou-se uma massa viscosa de gel, quando em contato com o líquido, 

sendo que as matrizes permaneceram íntegras até o final do ensaio, mantendo o formato 

do comprimido durante todo o processo (Figura 7). O aumento da massa, representado 

pela absorção de água, também ocorreu até a última hora do ensaio. 
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Figura 7 – Integridade da matriz HPMC
(LBP IV) após 14 horas de dissolução,  com
manutenção do formato básico do
comprimido         
 

 

Figura 6 – Intumescimento do LBP II
contendo 15%  de HPMC, após 8 horas de
dissolução 
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CONCLUSÕES GERAIS  

 

Dos diferentes lotes de efavirenz avaliados, no processo de Qualificação de 

Fornecedores,  por meio da caracterização físico-química, os melhores resultados foram 

obtidos para a matéria-prima fornecida pela Hetero Labs, que foi utilizada para a validação da 

metodologia analítica e para o desenvolvimento farmacotécnico. 

Na validação do método analítico para quantificação da matéria-prima e comprimidos 

revestidos de efavirenz, o mesmo mostrou-se linear, robusto, preciso, exato e seletivo, com 

limite de quantificação de 0,5509 µg/mL. 

Das 8 (oito) formulações testadas, durante o desenvolvimento dos comprimidos de 

liberação imediata de efavirenz, o Lote de bancada VIII apresentou os melhores resultados, 

com comprimidos de aspecto liso e homogêneo, sem presença de rugosidades e com 

características físicas e físico-químicas dentro das especificações farmacopéicas. A definição 

de um peso médio de 850 mg, propiciou a obtenção de comprimidos com dimensões mais 

adequadas, em contrapartida ao de referência com 1250 mg de peso médio. O revestimento 

aquoso com Opadry Y-1-7000 demonstrou ser rápido e prático, entretanto serão necessários 

testes com revestimentos orgânicos para avaliação da influência no processo de dissolução. 

No estudo de dissolução in vitro, para todas as formulações de liberação prolongada 

foi observado uma diminuição da liberação do efavirenz com o aumento da concentração da 

matriz polimérica. As formulações contendo 20% de HPMC como matriz, apresentaram os 

melhores resultados com liberação de 100% do fármaco em torno de 14 horas. Esta matriz 

manteve sua integridade durante todo o ensaio, com intumescimento contínuo.  

A formulação LBP V, contendo etilcelulose (Ethocel) como matriz não apresentou 

homogeneidade nos perfis de dissolução, o intumescimento foi irregular, pois a camada 

gelificada que se formava não ficou aderida ao comprimido.  O LBP V se desintegrou 

totalmente em torno de 6 horas, liberando menos que 70% em 14 horas, não mantendo a 

integridade do  formato até a liberação 100% de efavirenz. 

O processo de obtenção do LBP IV, que utilizou 20% de HPMC adicionado na etapa 

II, misturado ao granulado de efavirenz, previamente preparado, demonstrou ser o mais 

simples e rápido sendo o mais adequado para a transposição de escala. 
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PERSPECTIVAS 
 
 
 São necessários estudos complementares para produção de comprimidos de efavirenz 

em escala industrial e posterior comercialização, tanto das formulações de liberação imediata 

quanto as de liberação prolongada. Alguns já estão em andamento e outros ficam como 

perspectivas a serem realizados por nosso grupo de pesquisa ou por outros, interessados pelo 

tema. Seguem abaixo algumas sugestões para continuação e aprofundamento deste trabalho: 

• Estudos com revestimento orgânico  

• Transposição de escala 

• Estudos de Equivalência farmacêutica e Bioequivalência para os comprimidos 

revestidos de liberação imediata. 

• Cálculos da cinética das reações de liberação do efavirenz  nos comprimidos de 

liberação modificada  desenvolvidos.  

• Avaliação da influência de diferentes meios de dissolução na liberação do efavirenz 

• Validação de dissolução para comprimidos de efavirenz 

• Estudos com outros tipos de polímeros para matrizes de liberação prolongada 
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Anexos 1 e 2: Espectros de infravermelho do efavirenz SQR  (lote: WS.EF02/02), e do 
efavirenz lote 1 (lote: E010503  da Hetero Labs). Pode-se observar a sobreposição das bandas 
de absorção no infravermelho, semelhantes nos dois espectros. 
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  Anexo 1.  Infravermelho – Efavirenz – Padrão – Hetero LABS 
              Lote  EF  WS.EF02/02 
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  .Anexo 02 Infravermelho – Efavirenz – MP – Hetero LABS     
                                              Lote: E0140503 
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