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RESUMO 

 

 

Estima-se que a prevalência global da doença de Chagas seja de 9,8 milhões de pessoas 

infectadas. Cientistas de todo o mundo têm trabalhado no desenvolvimento de novas 

alternativas terapêuticas para o tratamento desta doença, da descoberta de novos alvos 

bioquímicos ao desenvolvimento de novas moléculas com potencial ação anti-T. cruzi. 

Inúmeros agentes quimioterápicos já foram e estão sendo testados, desde a descoberta da 

doença em 1909 por Carlos Chagas. A terapêutica atual tem como fármaco de escolha o 

benznidazol na forma farmacêutica comprimido de liberação imediata. Disponibilizar tal 

forma farmacêutica ao mercado, com qualidade e baixo custo, se faz vital para a continuidade 

do tratamento já disponibilizado aos pacientes infectados, contudo esta forma farmacêutica 

não favorece a administração em neonatos, crianças e idosos. Este trabalho objetivou o 

desenvolvimento de sistemas de vetorização de fármaco para comprimidos de liberação 

imediata e prolongada a base de benznidazol. Procedeu-se a caracterização e o estudo de 

compatibilidade de pré-formulados a base do antichagásico benznidazol, por meio de técnicas 

espectroscópicas, termoanalíticas e cromatográficas, como RMN-H1, IV, TG, DTA, DSC, 

CLAE, além de ferramentas analíticas como a equação de Vant’t Hoff e o modelo de Ozawa. 

O desenvolvimento farmacotécnico das formas farmacêuticas propostas neste trabalho foi 

baseado em um planejamento quali-quantitativo dos excipientes visando à obtenção de formas 

farmacêuticas com qualidade e baixo custo, ambos os produtos obtidos utilizaram a 

compressão direta como processo tecnológico. Os controles físico-químicos de qualidade dos 

produtos obtidos seguiram o preconizado nos compêndios oficiais, além de métodos analíticos 

desenvolvidos e validados. Os comprimidos, tanto o de liberação imediata, quanto o de 

liberação prolongada, apresentaram-se de acordo com as especificações de qualidade, e 

apresentam uma relevante importância para o tratamento da Doença de Chagas em todo o 

mundo. 

 

 

Palavras-chave: Benznidazol, Comprimidos, Liberação Prolongada, Doença de Chagas. 
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ABSTRACT 

 

 

The global prevalence of Chagas’ disease is estimated in 9,8 million of infected people. 

Scientists from all over the world have been working on the development of new alternatives 

therapeutics for the treatment of this disease, from the discovery of new biochemistry targets 

to the development of new drugs with potential action against T. cruzi. Numberless 

chemotherapeutic agents had and have been tested, since the discovery of the disease in 1909 

by Carlos Chagas. The actual therapy has the benznidazole as drug of choice in immediate 

release oral solid dosage forms, to available such pharmaceutical form on the market, with 

quality and low cost, makes vital for the continuity of the already available treatment to the 

infected patients, however such dosage form doesn’t favor administration in newborn 

children, children and older adults. The aim of this work was the development of drug 

delivery systems for immediate-release and extended-release benznidazole tablets. It was 

proceeded the characterization and the study of compatibility from the preformulated based 

on the benznidazole, by spectroscopic, thermoanalysis and chromatographic techniques, as 

RMN-H1, IV, TG, DTA, DSC, CLAE, beyond analytical tools as the Vant't Hoff equation and 

the Ozawa model. The pharmacotechnical development of the dosage forms proposed on this 

work was based on a quali-quantitative planning of excipients aiming to obtain of 

pharmaceutical forms with quality and low cost. The physicist-chemistry quality control of 

the obtained products had followed the preconized en the official compendiuns, besides the 

analytical methods developed and validated. The tablets of immediate-release as well as of 

extended-release, had presented in accordance with the quality specifications.  Both products 

were obtained using the direct compression as the technological process and they present a 

great importance for the treatment of Chagas’ disease in the whole world. 

 

 

Key-words: Benznidazole, Tablets, Extended-Release, Chagas’ Disease. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A revolução da saúde dos últimos 30 anos produziu substanciais ganhos em termos de 

expectativa de vida e avanços sem precedentes na medicina, mas deixou, de diferentes modos, 

a maior parte da população mundial à margem. As populações dos países em 

desenvolvimento, cerca de 80% da população mundial, respondem por apenas 20% das 

vendas mundiais de medicamentos. Para essas pessoas, o desequilíbrio entre suas 

necessidades e a disponibilidade de medicamentos é fatal. Quando não há opções de 

tratamento, ou quando as opções existentes são inadequadas, uma doença pode ser 

considerada negligenciada (MEDICOS SEM FRONTEIRAS, 2001). 

 A tripanossomíase humana sul-americana ou doença de Chagas é uma doença 

negligenciada. Estima-se que a prevalência global da doença de Chagas seja de 9,8 milhões de 

pessoas infectadas. A batalha contra esta doença, resultado da infecção pelo Trypanosoma 

cruzi, já obteve êxitos na interrupção da transmissão vetorial e transfusional da doença na 

maioria dos países endêmicos, contudo, estas 9,8 milhões de pessoas infectadas ainda não 

dispõem de um tratamento medicamentoso adequado (SCHOFIELD; JANNIN; 

SALVATELLA, 2006). 

 Desde a descoberta da doença em 1909 por Carlos Chagas inúmeros agentes 

quimioterápicos já foram e estão sendo testados por cientistas de todo o mundo, estes têm 

trabalhado no desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas para o tratamento desta 

doença, da descoberta de novos alvos bioquímicos ao desenvolvimento de novas moléculas 

com potencial ação anti-chagásica (COURA;  CASTRO, 2002).  

Apesar de não ser o fármaco ideal, devido a sua baixa solubilidade e alta toxicidade, o 

benznidazol é atualmente o fármaco de escolha para o tratamento da doença de Chagas. O 

conhecimento aprofundado sobre o fármaco e técnicas mais eficazes de vetorização do 

mesmo em formas farmacêuticas poderá possibilitar o desenvolvimento de novas alternativas 

terapêuticas para o tratamento da doença, disponibilizando-as a população em um curto 

espaço de tempo e com menor custo quando comparado a uma nova molécula a ser 

introduzida na terapêutica (DOCAMPO, 2001).  

O benznidazol não é apenas o fármaco de escolha, é também o único fármaco 

disponibilizado em diversos países da América, com base nesta afirmativa, ferramentas que 

possibilitem o aumento do acesso da população a este medicamento devem ser desenvolvidas 

e introduzidas ao mercado. Uma destas ferramentas poderá ser a otimização da forma 
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farmacêutica comprimido de liberação imediata já disponível no mercado, obtida por meio do 

processo de granulação úmida, e a diminuição do seu custo de produção, sem afetar na 

qualidade do mesmo, através da utilização do processo de compressão direta. 

A compressão direta é o processo ideal para produção, em escala industrial, de 

medicamentos. A utilização de excipientes adequados tem proporcionado grandes avanços 

quanto a possibilidade do uso deste processo na obtenção de comprimidos. Este processo 

diminui o custo de produção devido ao menor número de processos envolvidos (AULTON, 

2005). 

Outro ponto a se abordar é o desenvolvimento de uma forma farmacêutica de liberação 

prolongada. O benefício terapêutico dos vários fármacos administrados na forma tradicional é 

algumas vezes, limitado pelas propriedades físico-químicas e toxicológicas dos mesmos ou 

por barreiras fisiológicas. Nas últimas décadas, a tecnologia para a produção de 

medicamentos de liberação prolongada tem despertado um grande interesse nos meios 

acadêmicos e industriais (CHAN et al., 2004).  

 Dentre as formas farmacêuticas de liberação prolongada, a utilização de sistemas 

matriciais constituídos por diversos tipos de polímeros é opção interessante, sendo uma das 

estratégias mais empregadas no desenvolvimento deste tipo de liberação, devido às vantagens 

inerentes a estes sistemas: versatilidade, eficácia, baixo custo e produção que recorre a 

equipamentos e técnicas convencionais (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

 Neste contexto, objetivou-se o desenvolvimento racional de formas farmacêuticas a 

base de benznidazol, comprimido de liberação imediata e prolongada, contemplando desde a 

pré-formulação e estudo de estabilidade térmica entre os pré-formulados a obtenção das 

formas farmacêuticas propriamente ditas, visando ampliar as alternativas terapêuticas 

disponíveis a parcela da população acometida e esquecida pelas grandes indústrias 

farmacêuticas. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

• Desenvolvimento das formas farmacêuticas comprimido de liberação imediata e 

comprimido de liberação prolongada à base de benznidazol para o tratamento da 

doença de Chagas. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Utilização de técnicas termoanalíticas como Análise Térmica Diferencial (DTA), 

Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) e Termogravimetria (TGA) para a 

determinação da estabilidade térmica do fármaco benznidazol, bem como a sua 

compatibilidade física e química frente aos excipientes utilizados para a obtenção da 

forma farmacêutica comprimido de liberação imediata; 

• Desenvolvimento farmacotécnico industrial do comprimido de liberação imediata 

utilizando a técnica de compressão direta; 

• Desenvolvimento e validação de método analítico aplicado ao doseamento do 

comprimido de liberação imediata; 

• Desenvolvimento farmacotécnico industrial do comprimido de liberação prolongada. 
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3.1 Artigo I. Delineamento de Alternativas Terapêuticas para o Tratamento da Doença 
de Chagas 

 

 

José Lamartine Soares Sobrinho1, Flávia Patrícia de Morais Medeiros1,2, Monica Felts de La 

Roca1,3, Keyla Emanuelle Ramos da Silva1, Luciana Neiva Antunes Lima1, Pedro José Rolim 

Neto11 . 

 

 

Resumo 

Estima-se que a prevalência global da doença de Chagas seja de 9,8 milhões de pessoas 

infectadas. A batalha contra esta doença, resultado da infecção pelo Trypanosoma cruzi, 

parasita pertencente a um ecossistema exclusivamente americano, já obteve êxitos na 

interrupção da transmissão vetorial e transfusional da doença na maioria dos países 

endêmicos. Contudo, estas 9,8 milhões de pessoas infectadas não possuem um tratamento 

medicamentoso adequado. A terapêutica atual tem como fármaco de escolha o benznidazol na 

forma farmacêutica comprimido de liberação imediata, tal forma farmacêutica não favorece a 

administração em neonatos, crianças e idosos. Cientistas de todo o mundo têm trabalhado no 

desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas para o tratamento desta doença, da 

descoberta de novos alvos bioquímicos ao desenvolvimento de novas moléculas com 

potencial ação anti-chagásica. Inúmeros agentes quimioterápicos já foram e estão sendo 

testados, desde a descoberta da doença em 1909 por Carlos Chagas. Esta revisão crítica 

abordou a busca por uma nova quimioterapia e sugere que formas mais adequadas de 

vetorização do benznidazol possam associar vantagens terapêuticas ao fármaco de escolha 

para o tratamento proposto, beneficiando assim a população infectada. 

  

 

Descritores: Doença de Chagas; Trypanosoma cruzi; Quimioterapia; Benznidazol, 

Tratamento Clínico, Desenvolvimento de Fármacos. 

 

                                                 
1 1Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos – LTM. Depto. de Ciências Farmacêuticas – UFPE. 
    2Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco – LAFEPE. 
    3Apsen Farmacêutica S/A. 
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Introdução 

 

 

 Diversas pesquisas científicas relacionadas à doença de Chagas e sua quimioterapia 

tem sido publicadas em periódicos nacionais e internacionais. O interesse em realizar tais 

pesquisas científicas tem crescido significativamente no Brasil e países vizinhos, devido ao 

grande número de pessoas infectadas nestes países. O quadro se agrava por grandes centros 

mundiais não estarem interessados em realizar pesquisas que venham a melhorar a terapêutica 

das doenças negligenciadas, localizadas em países subdesenvolvidos, por não serem 

consideradas doenças lucrativas para as indústrias farmacêuticas internacionais.  

Pesquisadores de todo mundo, principalmente os latino-americanos, têm trabalhado 

para fornecer a população necessitada alternativas para este tratamento, que se apresenta na 

maioria dos casos inadequado. Este trabalho busca atualizar os profissionais das mais diversas 

áreas relacionadas a esta doença e delinear alternativas para o tratamento da mesma. 

 

 

Doença de Chagas 

 

 

A doença de Chagas ou tripanossomíase americana foi descoberta e descrita pelo 

médico sanitarista Carlos Chagas em 1909 (CHAGAS, 1909). A doença de Chagas é uma 

infecção transmissível causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, este circula no sangue e 

ataca o coração, bem como os órgãos do aparelho digestivo (esôfago e intestino). Sua 

transmissão exige a participação de um vetor, o triamíneo conhecido popularmente pelo nome 

de barbeiro, fincão, chupança, entre outros. São artrópodes da classe Insecta, ordem 

Hemiptua, família Reduviidae e subfamília Triatomine (GALVÃO, 2003; GAUNT; MILES, 

2000). 

Existem 118 espécies conhecidas de vetores e dessas 105 pertencem ao novo mundo. 

Todas essas espécies são vetores em potencial para o T. cruzi, no entanto apenas seis tem 

importância epidemiológica na América do Sul: Triatoma infestan, T. brasiliensis, T. 

dimidiata, T. sórdida, P. megistus e Rhodinius prolixus (WORLD HEATH 

ORGANIZATION, 2006). 

O T. cruzi faz parte de um ecossistema que é exclusivamente americano, sendo 

encontrado em extensas áreas do continente, desde o sul dos Estados Unidos até o sul da 
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Argentina e do Chile, entre as latitudes 42°N e 49°S (DIAS; SILVEIRA; SCHOFIELD, 

2002). 

Na natureza a doença de Chagas consegue se manter como uma enzootia, passando de 

animal em animal através do inseto vetor. Entre os reservatórios estão os vertebrados 

domésticos (homem, cão, gato e roedores) e silvestres (marsupiais, quirópteros, carnívoros, 

endentados, roedores e primatas). O homem entra ocasionalmente no ciclo, e o faz porque não 

apenas convive com o triatomíneo, mas também com os mamíferos infectados (CEBALLOS 

et al., 2006; GONZALEZ et al., 2006).  

A maior parte dos casos de infecção é causada pela via vetorial, embora a via 

trasfusional e a transmissão congênita venham se tornando epidemiologicamente importantes 

(CRISANTE et al., 2006; SIGMAN; SÁNCHEZ; TURJANSKI, 2006). 

Tripanossoma cruzi é um protozoário flagelado da Ordem Kinetoplastida, Família 

Trypanosomatidae caracterizado pela existência de um único flagelo e do cinetoplasto, uma 

organela contendo DNA e localizada na mitocôndria. Suas formas evolutivas são os 

tripomastigotas (infectante), epimastigotas (formas de multiplicação no vetor e em culturas) e 

amastigotas (multiplicam-se dentro das células do hospedeiro) (TELLERIA et al., 2006). 

A doença de Chagas pode ser dividida em três fases: aguda, latência e crônica. A fase 

aguda é a fase inicial caracterizada por febre, linfadenopatia e hépato-esplenomegalia, no 

entanto normalmente essa fase passa despercebida por seus sintomas serem semelhantes aos 

de várias outras infecções. Os sinais característicos variam de acordo com a porta de entrada 

dos tripanosomas, quando esta é a conjuntiva ocular ocorre edema bipalpebral unilateral, 

denominado sinal de Romaña-Mazza. Já quando o parasita penetra por outros locais da 

superfície corporal, a lesão é chamada de chagoma de inoculação. Entretanto, em alguns 

pacientes, principalmente crianças ou indivíduos imunodeficientes, quadros meníngeos graves 

e de insuficiência cardíaca podem estar associados e ocorrer óbito.  É importante ressaltar que 

a gravidade da infecção depende também de outros fatores, como a virulência do parasita, o 

tamanho do inóculo e a suscetibilidade do paciente afetado (ALMEIDA-LEITE et al., 2007; 

CÁRDENAS et al., 2004). 

Na fase de latência o paciente não apresenta sintomatologia importante do ponto de 

vista clínico, sendo assim um portador assintomático da doença de Chagas. Uma porcentagem 

de indivíduos infectados evolui para fase crônica, esta fase se caracteriza pela presença de 

sintomas como miocardite grave com cardiomegalia, megaesôfago, megacolo, entre outros 

(MORELL et al., 2006). 

 



 10

Na América Latina a taxa de morbidade e mortalidade associadas a doença de Chagas 

possui maior magnitude do que as atingidas com a malária, esquistossomose e leishmaniose, 

constituindo o maior problema de saúde pública das nações em desenvolvimento (LAMAS et 

al., 2006). 

Durante anos as estimativas apontavam que 20 milhões de pessoas estariam infectadas 

pelo parasita e outras 100 milhões, encontrariam-se em risco de contrair a doença (CASTRO; 

MECCA; BARTEL, 2006; GUEDES et al., 2006; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2002; SILES et al., 2006).  

Entretanto, Schofield, Jannin e Salvatella (2006), afirmam que durante os últimos 15 

anos, grandes avanços foram conquistados no controle da doença de Chagas na maioria dos 

países endêmicos. Em 9 de junho de 2006, durante a 1ª reunião anual, a comissão da Iniciativa 

do Cone do Sul contra a doença de Chagas, criada em Brasília em julho de 1991, declarou 

formalmente que o Brasil esta livre da transmissão da doença de Chagas devido aos Triatoma 

infestans. O Uruguai foi o primeiro país do cone sul a conseguir a interrupção da transmissão 

vetorial e transfusional, em 1997. Em 1999, o Chile atingiu a meta e áreas substanciais de 

Argentina, Bolívia e Paraguai, e partes de América Central.  

A prevalência global da doença foi reduzida das estimativas para 9,8 milhões de 

pessoas infectadas (NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, 2006). Das 100 milhões de 

pessoas que se estimava estar em risco de contrair a doença, 60 milhões de pessoas vivem 

agora sem o risco da infecção (SCHOFIELD; JANNIN; SALVATELLA, 2006). 

 Faz-se necessário ressaltar que apesar dos grandes avanços alcançados 

epidemiologicamente a doença está longe da erradicação e o tratamento medicamentoso  

disponibiolizado a população infectada, apesar do conhecimento do ciclo de vida e 

metabilismo do T. cruzi adquirido ao longo do tempo  e dos conhecimentos da tecnologia 

farmacêutica, ainda apresenta-se com baixa eficácia e alta toxicidade. 

 

 

Quimioterapia da Doença de Chagas 

 

 

 Os primeiros compostos desenvolvidos experimentalmente para o tratamento 

específico da tripanossomíase americana, após a sua descoberta em 1909, foram atoxyl 

(arsênico), tintura de fucsina, tártaro emético (antimonial pentavalente) e cloreto de mercúrio, 
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todos estes compostos mostraram-se ineficazes ao tratamento proposto (COURA; CASTRO, 

2002; CROFT, 1999). 

 No período de 1912 a 1962 diversos agentes quimioterápicos, das mais variadas 

classes, foram desenvolvidos e introduzidos a terapêutica. Em 1968, um médico brasileiro 

realizou uma avaliação meticulosa dos fármacos disponíveis frente ao T. Cruzi em condições 

in vitro e in vivo, com base nos resultados obtidos, 27 compostos e mais de 30 antibióticos 

foram considerados inativos. Evidenciou-se também que certos compostos avaliados 

apresentaram efeito supressor a parasitemia, porém estes não apresentaram-se curativos, 

sendo estes o bisquinaldina, aminoquinolinas (pentaquina, isopentaquina e primaquina), 

arsênicos trivalentes, aminoglicosídeos, nitrofuranos e antibióticos (BRENER, 1968). 

 Outros estudos sucederam-se para o desenvolvimento de novos fármacos e a sua 

avaliação frente ao parasita, alguns destes estudos obtiveram resultados bons ou excelentes, 

porém uma análise crítica destas experiências realizada por Cançado (1968), enfatiza falhas 

metodológicas para a execução dos estudos, uma vez que os resultados obtidos eram 

satisfatórios baseando-se apenas na redução dos sintomas, sendo estes ineficazes para o 

tratamento da doença em sua fase crônica, não logrando a extinção do parasitismo. 

 Em 1967 introduziu-se na terapêutica uma classe de fármacos mais eficazes para o 

tratamento da doença de chagas, os nitrofuranos. Dentre estes, o nifurtimox apresentou-se o 

mais efetivo. Já em 1972, outro fármaco foi introduzido na terapêutica, este, um derivado 

imidazólico, denominado de benznidazol, apresentou-se ainda mais eficaz para o tratamento 

proposto (SCHOFIELD; JANNIN; SALVATELLA, 2006).  

O nifurtimox é um 5-nitrofurano e o Benznidazol é um 2-nitroimidazol, estes 

receberam respectivamente, o nome comercial Lampit® e Rochagan® (CROFT et al., 2005). 

O niturtomox é tripanocida contra as formas amastigotas do T. cruzi. Seu mecanismo de ação 

envolve a redução parcial ao ânion radical seguido por auto-oxidação para regenerar o 

nitrofurano original e formar o radical ânion superóxido e outras espécies reativas de oxigênio 

como o peróxido de hidrogênio e radical hidroxila. O T. cruzi apresenta-se deficiente em 

mecanismos do destoxificação para metabólitos do oxigênio, particularmente o peróxido de 

hidrogênio, apresentando-se assim mais sensível ao stress oxidativo do que as células 

vertebradas (BERNARDES et al., 2006).  

Desde a década de 80 o nifurtimox teve a sua comercialização interrompida, 

primeiramente no Brasil e depois em outros países da América do Sul devido a resistência 

apresentada pelas cepas (COURA; CASTRO, 2002). 

 



 12

 Em contra partida a ação do benznidazol não envolve danos oxidativos. Seu 

mecanismo de ação ainda não está totalmente elucidado, podendo agir através do mecanismo 

de ação stress redutivo, envolvendo a modificação covalente das macromoléculas em 

intermediários nitroreduzidos ou as outras interações de nitroredução com os componentes do 

parasita (URBINA; DOCAMPO, 2003). 

 O nifurtimox e o benznidazol apresentam atividade significativa na fase aguda, com 

curas parasitológicas de até 80% em pacientes tratados, sendo esta cura definida como um 

resultado negativo para todos os testes parasitologicos e sorologicos. Sua eficácia pode variar 

de acordo com a área geográfica, provavelmente devido às diferenças na susceptibilidade da 

droga entre diferentes cepas do T. cruzi (COURA et al., 1997). 

Entretanto, o uso destes fármacos no tratamento da fase crônica é controverso. Os 

efeitos colaterais indesejáveis de ambas as drogas são o seu inconveniente principal, forçando 

freqüentemente o paciente a interromper o tratamento. Os efeitos adversos mais 

freqüentemente observados no uso de nifortimox são: anorexia, perda de peso, alterações 

psíquicas, excitabilidade, sonolência, complicações digestivas tais como náusea ou vomito, 

cólicas intestinais e diarréia. No tratamento com benznidazol, as manifestações cutâneas são 

as mais notórias, tais como hipersensibilidade, dermatite com erupções cutâneas, edema 

generalizado, febre, a linfoadenopatia, dor articular e muscular (CASTRO; MECCA; 

BARTEL, 2006). 

O benznidazol é totalmente absorvido por via digestiva, as concentrações plasmáticas 

máximas são alcançadas em 2 - 4 horas, o tempo de meia-vida de eliminação plasmática é de 

12 horas e seus metabólitos são eliminados rapidamente pela urina e pelas fezes (ROCHE 

FARMACÊUTICA QUÍMICA, 2006). Sua dose diária é de 5 a 7,5 mg/kg de peso corporal, 

devendo ser dividida em duas ou três tomadas. O tratamento deve ser mantido durante 30 a 60 

dias consecutivos durante a fase aguda e por 60 dias durante a fase crônica. Crianças com 

menos de 40 kg podem receber 7.5 mg/kg de peso corporal, durante 60 dias 

(ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE, 1998). 

Apesar de não ser o fármaco ideal, o benznidazol é o fármaco de escolha para o 

tratamento da doença de Chagas e o único comercializado em diversos países da América do 

Sul. O conhecimento aprofundado sobre este fármaco e formas mais eficazes de vetorização 

deste, poderá possibilitar o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas para o 

tratamento da doença, disponibilizando a população em um curto espaço de tempo e com 

menor custo quando comparado a uma nova molécula a ser introduzida na terapêutica.  
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Neste direcionamento, Morilla e colaboradores (2004) e Lamas e colaboradores 

(2006), delinearam lipossomas carreando o benznidazol, com a finalidade de desenvolver uma 

forma farmacêutica parenteral. O lipossoma permite superar a baixa solubilidade do 

benznidazol em meio aquoso, com a finalidade de aumentar a seletividade e reduzir a 

toxicidade do fármaco. 

A tolerabilidade do benznidazol é maior em crianças do que nos adultos, em contra 

partida este medicamento é disponibilizado para a administração oral apenas na forma 

farmacêutica comprimido, não sendo esta forma a mais adequada para a administração em 

neonatos, crianças e idosos, devido as dificuldades de deglutição. Faz-se necessário o 

desenvolvimento de uma forma farmacêutica líquida que atenda as necessidades desta parcela 

da população infectada. O único comprimido a base de benznidazol disponibilizado no 

mercado apresenta uma liberação convencional do fármaco, a veiculação deste fármaco em 

um comprimido de liberação prolongada, permitiria reduzir o número de tomadas do 

medicamento, reduzindo os picos plasmáticos do fármaco e possibilitando a redução da 

toxicidade do fármaco e o aumento da adesão do paciente ao tratamento. 

Em 1998, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estipulou exigências que devem 

ser atendidas por um fármaco ideal ao tratamento da doença de Chagas, sendo estas: (i) cura 

parasitológica de casos agudos e crônicos, (ii) eficaz através de uma única dose ou de poucas 

doses, (iii) acessível aos pacientes, tendo um custo reduzido, (iv) nenhum efeito colateral ou 

teratogênico, (v) nenhuma necessidade de hospitalização para o tratamento, (vi) nenhuma 

indução da resistência. 

Pesquisas científicas vêm sendo delineadas para desenvolver fármacos dentro destas 

exigências. O desenvolvimento de fármacos mais efetivos e menos tóxicos requer um melhor 

conhecimento do ciclo de vida e metabolismo do T. cruzi. Uma extensa distribuição da forma 

intracelular amastigota dos parasitas nos tecidos e células, durante a fase aguda e crônica da 

doença de chagas, é a mais difícil etapa para a ação de um fármaco específico, quando 

comparado com a leishmaniose, onde as formas amastigotas estão restritas aos macrófagos 

(CROFT, 1999).  

Para o desenvolvimento de fármacos mais seletivos e eficazes torna-se cada vez mais 

importante a seleção do alvo terapêutico, o que permitirá uma busca racional por agentes que 

provoquem a resposta desejada específica para o controle da doença. Na doença de Chagas, 

vários processos bioquímicos têm sido apontados como alvos terapêuticos potenciais 

(DOCAMPO, 2001; RODRIGUEZ, 2001), entre eles, a enzima tripanotiona redutase 

(SALMON-CHEMIN et al., 2000), biossíntese de RNA mensageiro, biossíntese de lipídios, 
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transialidase (FAIRLAMB, 1999), enzimas do glicossomo, envolvidas no metabolismo 

energético do parasita, dentre outras. 

A enzima tripanotiona redutase do T. cruzi tem sido considerada uma enzima chave no 

metabolismo oxidativo do parasita, os derivados nitrofuranos têm demonstrado produzir a 

inativação irreversível desta enzima. Chung e colaboradores (2003) obtiveram a partir do 

nitrofural, um derivado, o hidroximetilnitrofurazona, que se apresentou muito eficiente como 

tripanocida nos testes realizados. 

O T. cruzi requer esteróis específicos para a proliferação e viabilidade de suas células 

em todos os estágios do seu ciclo sendo extremamente susceptível a inibidores da biossíntese 

de esteróis. Os estudos realizados no Brasil demonstraram que fármacos inibidores da 

biossíntese de esteróis comercialmente disponíveis, aplicados com sucesso para o tratamento 

de fungos, como o cetoconazol, fluconazol e itraconazol possuem potencial ação 

antichagásica. Entretanto, estudos com estes compostos demonstraram que estes não são 

capazes de eliminar o parasita durante a infecção crônica ou interromper o progresso da 

doença (URBINA, 2001, 2002). 

Passou-se então a sintetizar novos compostos com similaridade estrutural a estes 

compostos estudados, entre estes foram desenvolvidos derivados do triazol, o D0870 (Zeneca 

Farmacêutica) e posaconazol (SCH 56592, Schering-Plough), estes foram capazes de induzir 

a cura parasitológica radical em modelos murinos da doença aguda e crônica de Chagas, 

sendo os primeiros compostos relatados capazes de curar a doença em sua fase aguda e 

crônica. Tais compostos foram capazes de erradicar cepas de T. cruzi resistentes aos 

nitrofuranos e nitroimidazóis em ratos infectados, mesmo estes imunosuprimidos. Atribuí-se 

esta notável atividade antichagásica destes derivados a combinação de potência, atividade 

intrínseca seletiva anti-T. cruzi e especiais propriedades farmacocinéticas (URBINA; 

DOCAMPO, 2003). 

O posaconazol, um análogo estrutural do itraconazol, que está atualmente em 

experimentações clínicas de fase III como antifúngico sistêmico, é também o candidato 

principal para experimentações clínicas nos pacientes com doença de Chagas. Mais 

recentemente, outros triazóis, tais como o ravuconazol (BMS 207 147; Bristol-Myers Squibb), 

o TAK-187 (Takeda Companhia Química) e o UR-9825 (Grupo Uriach) também 

demostraram atividade tripanocida in vitro e in vivo (URBINA et al., 2003). 

O T. cruzi contém uma protease responsável pela maioria da atividade proteolítica do 

parasita em todos os seus estágios de vida, conhecida como cruzipaina ou GP57/51. Os 

inibidores seletivos desta protease obstruem a proliferação dos epimastigotas extracelulares e 
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dos amastigotas intracelulares, e interrompem o metaciclogénesis, indicando que a enzima 

executa funções essenciais para a sobrevivência e crescimento do parasita. Os inibidores desta 

protease, como o N-metil-piperazina-r-ureia-F-hF-vinil-sulfonapentil ou o CRA-3316 (Celera 

Genomics), podem prolongar a sobrevida e induzir a cura parasitológica em modelos murinos 

da doença aguda e crônica de Chagas, com toxicidade mínima (CAZZULO; STOKA; TURK, 

2001). 

Os tripanossomatídeos e parasitas apicomplexos contém organelas específicas, 

denominadas de acidocalcissomos, organelas acídicas que contêm considerável fração do 

cálcio intracelular e possuem uma H+-ATPase vacuolar e/ou uma H+-Pirofosfatase vacuolar 

para captação de H+, uma Ca2+/H+-ATPase, para captação de Ca2+ e uma Ca2+/nH+-

ATPase para liberação de Ca2+. Bisfosfonados, análogos metabólicos do pirofosfato, são 

acumulados seletivamente no parasita e podem inibir as enzimas envolvidas nas reações 

inorgânicas e orgânicas do pirofosfato, tais como a síntese do farnesil-farnesil-pirofosfato. 

Tais compostos têm potente e seletiva atividade anti-T cruzi in vitro e in vivo (URBINA; 

DOCAMPO, 2003). 

Parasitas tripanossomatídeos são absolutamente deficientes na biosíntese de purinas. A 

enzima chave deste alvo é a Hipoxantina-guanina-fosforibosil transferase (HGPRT), um alvo 

bioquímico válido nestes organismos. O interesse na utilização do alopurinol para o 

tratamento da doença de Chagas surgiu através do seu mecanismo de ação e após a sua 

experimentação em animais. Este composto é um análogo da hipoxantina e age como um 

substrato alternativo da hipoxantina guanina-fosforibosil transferase sendo incorporado ao 

RNA, esta incorporação resulta em um nucleotídeo não fisiológico bloqueando a síntese de 

um novo nucleotídeo. Diversos estudos já foram conduzidos e este apresentou potencial ação 

antichagásica, porém estudos mais criteriosos devem ser realizados para reavaliar a eficácia 

do fármaco (COURA; CASTRO, 2002). 

A seleção de compostos com potencial ação tripanocida presentes em extratos de 

plantas e produtos naturais levou a investigação de diversas classes de compostos 

responsáveis pela atividade antiparasitária, como naftoquinonas, terpenóides, isoflavonas e 

alcalóides (BERNARDES et al., 2006). 

Um grande número de alcalóides tem sido testado frente ao T. cruzi, a atividade destes 

frente as formas epimastigotas foi associada à inibição da respiração celular. Dentre os 

compostos estudados o que apresentou maior atividade antichagásica foi a apomorfina 

(MORELLO et al., 1994).  
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As plantas brasileiras Virola surinamensis e Piper solmsianum, oriundas das florestas 

Amazônica e Atlântica respectivamente, demonstraram ser uma rica fonte de tetrahidrofurano, 

apresentando uma potente atividade in vitro contra as formas tripomastigotas do parasita 

(BERNARDES et al., 2006). 

Lirussi e colaboradores (2004) realizaram estudos in vitro frente a formas 

epimastigotas do T. cruzi com 17 extratos de plantas medicinais utilizadas na medicina 

chinesa. Sete extratos de plantas apresentaram uma atividade inibitória frente aos parasitas 

inferior a 25%, 6 apresentaram um resultado entre 25%-60% e quatro plantas apresentaram 

uma atividade excelente, com a inativação de 100% dos parasitas, sendo estas a 

Lithospermum erythrorhizon, Saussurea lappa, Melia toosendan e Cinnamomum cássia. 

Estudos com os naftoimidazóis, derivados das naftoquinonas, substâncias encontradas 

em árvores do gênero Tabebuia, os Ipês, demonstraram que estes compostos são capazes de 

eliminar as três formas evolutivas do T. cruzi em células de camundongo em cultura in vitro. 

Outros compostos derivados das naftoquinonas, também tem demonstrado ação anti-T cruzi. 

Barreto (2006) sintetizou e ensaiou sobre formas tripomastigotas sangüíneas de Trypanosoma 

cruzi 60 derivados de naftoquinonas pertencentes aos grupos dos imidazóis, oxazóis, 

fenoxazóis e das fenazinas. Os compostos mais ativos foram três naftoimidazóis derivados de 

ß-lapachona com grupamento fenila (N1), 3-indolila (N2) ou p-metil fenila (N3) ligado ao 

anel imidazólico. Estudos com N1, N2 e N3 demonstraram uma potente atividade sobre 

tripomastigotas. 

 A própolis tem sido extensamente utilizada na medicina atual por apresentar uma 

potente atividade antimicrobiana. Um extrato etanólico de própolis apresentou atividade in 

vitro frente à formas epimastigotas, tripomastigotas e intracelular amastigotas do T. cruzi, 

atribui-se esta atividade a presença de flavonóides presentes no extrato (HIGASHI; CASTRO, 

1994). Contudo os experimentos in vivo apresentam resultados controversos. Marcucci et al. 

(2001) realizou um estudo com a própolis brasileira, oriunda do estado do Paraná, quatro 

derivados do ácido hidroxi-cinâmico foram isolados e testados frente à tripomastigotas do T. 

cruzi apresentando um resultado a baixo da substância controle, o cristal de violeta. 
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Conclusão 

 

 

A busca por uma terapia medicamentosa adequada ao tratamento da Doença de 

Chagas permanece um desafio a muitos pesquisadores desde a descoberta da moléstia, em 

1909. Quase um século se passou, diversas moléculas foram sintetizadas e estudadas, duas 

destas foram introduzidas a terapêutica e desde a década de 80 apenas o benznidazol 

permanece disponibilizado em território nacional.  

Pesquisas promissoras apontam novas moléculas com atividade terapêutica 

antichagásica e baixos efeitos tóxicos, entre tanto ainda há um grande caminho a se percorrer 

para que a comunidade científica acadêmica em parceria com as indústrias farmacêuticas 

disponibilizem novos medicamentos seguros e eficazes ao mercado consumidor. Cabe ainda 

ressaltar a possibilidade de uma melhor vetorização do princípio-ativo atualmente utilizado, o 

benznidazol, para o combate a doença de Chagas, oferecendo aos pacientes alternativas 

possivelmente mais eficazes, seguras e adequadas ao tratamento da doença.  

O Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos (LTM), juntamente com o 

Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (LAFEPE) vem contribuindo na 

pesquisa e desenvolvimento de sistemas de vetorização, como comprimido de liberação 

clássica, prolongada e suspensão, a base de benznidazol, a fim de ampliar as alternativas 

terapêuticas para o combate à doença de Chagas. Desta forma, este é um grande passo para a 

melhora do tratamento, visto que estas apresentações são inéditas (comprimido de liberação 

prolongada e suspensão) e garantirão uma maior segurança e eficácia a terapia já utilizada. 
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Delineation of Therapeutic Alternatives for the Treatment of Chagas Disease 

 

 

Abstract 

Chagas disease global prevalence is estimated to be 9,8 million of infected people. The battle 

against this disease, resulted of the infection by Trypanosoma cruzi, a parasite pertaining to an 

exclusively american ecosystem, already got successes in the interruption of the vectorial and 

transfusional transmission of the disease in the majority of the endemic countries. However, 

these 9,8 million of infected people do not have an adequate medical treatment. The current 

therapeutic has the benznidazole as choice drug in tablet of immediate release, such 

pharmaceutical form does not favor the administration in neonates, children and aged. 

Scientists of the whole world have worked to development new therapeutic alternatives for 

this treatment, of the discovery of new biochemists targets to the development of a new drug 

with potential anti-chagas action. Several chemotherapeutic agents already had been and are 

being tested, since the discovery of the disease in 1909 by Carlos Chagas. This critical review 

approached the search for a new chemotherapy and suggests that more adequate forms of 

targeting the benznidazole can associate therapeutic advantages to the choice drug for the 

purpose treatment, thus benefiting the population infected. 

 

 

Keywords: Chagas’ disease; Trypanosoma cruzi; Chemotherapy; Benznidazole, Clinical 

Treatment; Drug Development. 
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Capítulo II 
4  DESENVOLVIMENTO FARMACOTÉCNICO INDUSTRIAL DO COMPRIMIDO 

DE LIBERAÇÃO IMEDIATA A BASE DE BENZNIDAZOL 
 

 

4.1 Artigo II. Caracterização, Compatibilidade e Estabilidade do Benznidazol e seus Pré-
Formulados empregando Análise Térmica 

 
Artigo a ser submetido à Revista Thermal Analysis and Calorimetry 

 

 

4.2 Artigo III. Desenvolvimento e avaliação in vitro de comprimidos à base do anti-
chagásico Benznidazol 

 
Artigo a ser submetido à Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas 

 

 

4.3 Artigo IV. Desenvolvimento e Validação do Método Analítico para o Doseamento de 
Benznidazol 
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Artigo publicado na Revista Brasileira de Farmácia, Rio de Janeiro, v. 87, n. 3, pág.78-80, 
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4.1 Artigo II. Caracterização, Compatibilidade e Estabilidade do Benznidazol e seus Pré-
Formulados empregando Análise Térmica 
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de Souza2, Rui Oliveira Macêdo2, Flávia Patrícia Morais de Medeiros1, Mônica Felts de La 

Roca1, Pedro José Rolim Neto1*
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2Laboratório de Controle de Qualidade de Produtos Farmacêuticos – LCQPF, UFPB. 

 

 

Resumo 

 

O presente trabalho teve por objetivo a caracterização e o estudo de compatibilidade 

de pré-formulados a base do antichagásico benznidazol, por meio de técnicas 

espectroscópicas, termoanalíticas e cromatográficas, como RMN-H1, IV, TG, DTA, DSC, 

CLAE, além de ferramentas analíticas como a equação de Vant’t Hoff e o modelo de Ozawa. 

Os resultados demonstraram que as associações do benznidazol com os excipientes estudados, 

Lactose; Celulose Microcristalina 102 e 250; e Glicolato de Amido Sódio não provocaram 

mudanças significativas no comportamento térmico dos pré-formulados do ponto de vista da 

compatibilidade, possibilitando a utilização desses excipientes na formulação de comprimidos 

de liberação imediata a base de benznidazol.  

 

 

Palavras-chaves: Excipientes; Análise Térmica; Caracterização; Benznidazol. 
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Introdução 

 

No desenvolvimento de formulações faz-se necessário um conhecimento prévio das 

características físico-químicas do fármaco, e dos possíveis adjuvantes a serem utilizados na 

formulação, além do comportamento (estabilidade) dessas substâncias quando em conjunto 

compõem uma forma farmacêutica. As técnicas mais utilizadas na análise térmica são 

Termogravimetria (TG), Análise Térmica Diferencial (DTA) e Calorimetria Exploratória 

Diferencial (DSC) (ARAÚJO et al., 2003; GIRON, 1999). 

A análise térmica é usada na Indústria Farmacêutica como uma técnica rápida e 

precisa no controle de qualidade e desenvolvimentos de novos produtos (MACÊDO; SOUZA; 

MACÊDO, 1997). Atualmente o fármaco de escolha para o tratamento da doença de Chagas é 

o benznidazol, o 2-nitroimidazol (Figura 1) (CROFT; BARRET; URBINA, 2005) e o 

presente trabalho teve como objetivo a caracterização e estudo de compatibilidade de pré-

formulados a base de benznidazol (BNZ), utilizando excipientes consagrados na Indústria 

Farmacêutica para a compressão direta, como as Celuloses Microcristalinas (CM) 102 e 250, 

Lactose Anidra e Glicolato de Amido Sódico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura molecular do benznidazol. 

 

 

Material e Método 

 

Para a realização deste trabalho utilizaram-se técnicas espectroscópicas, 

termoanalíticas e cromatográficas como Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 

(RMN-H1), Espectro de Infra-vernelho (IV), Termogravimetria (TG), Análise Térmica 

Diferencial (DTA), Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC), Cromatografia Líquida de 

alta Eficiência (CLAE), além de ferramentas analíticas como a equação de Vant’t Hoff, para 

determinação de pureza e o modelo de Ozawa para fins de cinética de estabilidade térmica do 

princípio ativo. 
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 A amostra de benznidazol matéria-prima foi fornecida pela Indústria Farmacêutica 

Roche® (Lote: 13871), e todos os excipientes utilizados foram fornecidos pela Blanver 

Farmacoquímica. 

 

 

Análise Espectroscópica por RMN e IV 

 

 O espectro de IV foi obtido com a utilização de pastilha de brometo de potássio (KBr) 

em Equipamento Perkin-Elmer, Modelo 720. O espectro de RMN-H1 foi obtido em 

clorofórmio deuterado e espectrofotômetro UnityPlus 300 RMN operado a 300 MHz. 

 

 

Estudos Calorimétricos 

 

As curvas de DTA do fármaco, excipientes e respectivas misturas binárias foram 

obtidas por meio de um analisador térmico diferencial de marca Shimadzu, modelo DTA-50, 

em atmosfera de nitrogênio em fluxo de 50mL.min-1, sendo a massa das amostras analisadas 

em torno de 8,0 mg, acondicionadas em um cadinho de alumina nas razões de aquecimento de 

10ºC.min-1 até 500°C e 30°C.min-1 até 900ºC. 

As curvas de DSC para o fármaco foram obtidas por meio de um calorímetro da marca 

Shimadzu, modelo DSC-50, em atmosfera de nitrogênio em fluxo de 50 mL.min-1, sendo a 

massa das amostras analisadas em torno de 5,0 mg, acondicionadas em cadinhos de alumínio, 

nas razões de aquecimento de 10, 15 e 20ºC.min-1, até a temperatura de 500ºC. 

Realizou-se a calibração do DTA e do DSC via ponto de fusão do padrão Índio 

(156,6ºC ± 0,3) e Zinco (419,6ºC ± 0,3). O fluxo de calor e entalpia foram calibrados via 

ponto de fusão do Índio (28,59 ± 0,3 J.g-1), sob as mesmas condições das amostras. 

 

 

Estudo Termogravimétrico 

 

 

As curvas de TG do fármaco e das misturas binárias foram obtidas por meio de 

termobalança Shimadzu, modelo TGA 50H, em atmosfera de nitrogênio em fluxo de 50 

mL.min-1, sendo a massa das amostras em torno de 8,0 mg (± 0,5), acondicionadas em 

cadinho de alumina, nas razões de aquecimento de 10oC.min-1 para as misturas binárias e as 
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razões de aquecimento de 10, 15 e 20oC.min-1 para o fármaco, até 900oC e As curvas 

isotérmicas foram obtidas nas temperaturas de 180, 200, 220, 230, 240 e 250°C durante 120 

minutos. Os dados termoanaliticos foram analisados por meio do software TASYS da 

Shimadzu. 

 

 

Determinação de Pureza 

 

Realizou-se a determinação do teor do fármaco por meio da técnica de CLAE (SILVA 

et al., 2007), para fins de comparação com dados obtidos utilizando a equação de Vant’t Hoff 

(FORD, 2007). 

 

 

Resultados e Discussão 

 

 

Análise Espectroscópica por RMN-H1 e IV e Determinação de Pureza por DSC 

 

 Os resultados apresentados nas análises de espectroscopia (RNM-H1 e IV) 

confirmaram os dados reportados na literatura científica (DRUG MASTER FILE, 1980), 

demonstrando semelhança nas bandas de absorção características da presença de ligações e 

grupos funcionais semelhantes, garantindo assim autenticidade para a matéria-prima 

analisada. 

A curva DSC para Benznidazol na razão de 10ºC.min-1 evidenciou um pico 

endotérmico correspondente a temperatura do ponto de fusão de 191,68ºC com calor de 

reação -119,71 J.g-1 e pureza de 99,20 % (Figura 2 e Tabela 1). 

Cabe ainda ressaltar a pequena variação na temperatura do pico de fusão mesmo em 

diferentes razões de aquecimento, fato este relatado na literatura para matéria-prima com 

ausência de polimorfos. 

A determinação de pureza por meio da equação de Van’t Hofen foi avaliada nas três 

razões de aquecimento (10, 15 e 20° C), na qual o limite de pureza variou entre 99,2 a 98,02. 

A razão de 10°C.min-1 demonstrou ser a mais adequada quando comparado ao método 

cromatográfico, tal fato explica que o processo de fusão do benznidazol possui um 
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comportamento térmico com uma pequena variação de energia com estreita faixa de fusão e 

com pico bem definido (Tabela 1). 

 
 

Figura 2. Curvas DSC do fármaco benznidazol. 

 

 

 

 

Tabela 1. Parâmetros calorimétricos do benznidazol. 

 

Amostra Pico (°C) Energia (J/g) Teor (Van’t Hofen) Teor (CLAE) 

BNZ rz 10 191,68 -119,71 99,20 99,56 

BNZ rz 15 192,39 -119,74 98,78 * 

BNZ rz 20 193,87 -119,63 98,02 * 

*O teor de BNZ por CLAE é único para essa condição. 
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Caracterização Térmica do Benznidazol e Excipientes 

 
A curva de DTA do fármaco benznidazol demonstrou o processo endotérmico 

característico de fusão na faixa de temperatura de 187,68 a 198,88°C, com pico de fusão em 

191,1°C e calor de reação de 934,7 J.g-1, correspondente a faixa de fusão da literatura (THE 

MERK INDEX, 2001) e processo exotérmico característico de decomposição na faixa de 

259,94 a 285,16, com pico em 278,62°C (Figura 3). Na curva de TG observa-se que o 

benznidazol é estável termicamente até a 233,76°C e apresenta etapa principal de 

decomposição entre 233,76 a 319,35°C, com perda de massa de 43,317% (Figura 4). 

Com relação aos excipientes utilizados, a Lactose Anidra evidenciou por meio das 

curvas de DTA, uma transição de fase entre 144,86 a 157,71°C identificada por um pico 

endotérmico próximo a 150,83°C, fundindo-se entre a faixa 214,69 a 226,42°C, por um pico 

endotérmico em 220,92°C e se decompondo termicamente logo após a sua fusão (Figura 3). 

Na curva de TG verificou-se a ocorrência de três etapas de decomposição nos intervalos de 

157,04 a 245,37; 245,7 a 409,79 e 409,79 a 608,02°C com perdas de massa de 6,244; 61,839 e 

30,149 respectivamente (Figura 4). 

 Para o excipiente Glicolato de Amido Sódico verificou-se na curva de DTA um 

primeiro evento endotérmico na faixa de 29,30 a 126,69°C com perda de água, um segundo 

evento exotérmico característico de decomposição térmica do excipiente na faixa de 230,60 a 

284,15 e um terceiro evento de 301,11 a 316,05°C.(Figura 3). Na curva de TG verificou-se a 

ocorrência de duas etapas nos intervalos de 231,74 a 555,52°C e 615,55 a 889,46°C com 

perda de massa de 56,148 e 27,701% respectivamente (Figura 4).  

Para as Celuloses Microcristalinas 102 e 250 observou-se comportamento bem 

característico e semelhante, com primeiro evento entre 32 a 107°C representado pela perda de 

água superficial, confirmado pela curva de TG (Figura 4) e ocorre um segundo evento em 

torno de 370°C apresentando pico endotérmico, que representa a decomposição das celuloses 

utilizadas. Nas curvas de TG verificou-se a ocorrência de duas etapas de degradação nos 

intervalos de 274,98 a 388,40°C e 388,40 a 571,15°C com perdas de massa de 71,33 e 

23,459% respectivamente, sendo a primeira etapa a mais importante nesse processo. 
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Figura 3. Curvas DTA do fármaco benznidazol e excipientes. 

 

 

 

 
Figura 4. Curvas TG do fármaco benznidazol e excipientes. 
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Estudo dos pré-formulados 

 

 Por meio da técnica de DTA foi possível constatar de que o benznidazol e suas 

respectivas misturas binárias não apresentaram interações físicas significativas, esta 

constatação se dá por meio dos valores de calor de reação e de temperatura do ponto de fusão, 

uma vez que o valor do pico característico de fusão (endotérmico) próximo de 191,16°C 

conservou-se para todas as misturas binárias (Tabela 2 e Figura 5). 

Ainda por meio da técnica de DTA foi possível constatar de que o pico exotérmico, 

característico de decomposição, evidenciou uma interação química entre o benznidazol e a 

lactose anidra e entre o benznidazol e o glicolato de amino sódico, devido ao deslocamento do 

pico de decomposição do fármaco. 

Com relação a interação física constatada entre o benznidazol e a lactose anidra, pode-

se afirmar que esta interação ocorre por meio da reação entre a carbonila da lactose e a amina 

do benznidazol. A lactose funde-se em uma temperatura próxima a temperatura de fusão do 

benznidazol e por este fato esta interação é intensificada, pois quando os dois compostos 

encontram-se na fase líquida a reatividade entre eles é potencializada. Com base nestes 

resultados justifica-se no desenvolvimento farmacotécnico de um produto farmacêutico a 

substituição da lactose pela celulose microcristalina, que apesar de também ser um 

carboidrato, apresenta uma maior estrutura polimérica e devido ao impedimento estérico não 

se apresenta reativa com o benznidazol. 

Com relação a interação química constatada entre o benznidazol e o glicolato de amino 

sódico, pode-se afirmar que esta interação se apresentou de forma mais discreta do que a 

observado pro meio da interação com a lactose, sendo o glicolato também um carboidrato 

polimérico. Porém a proporção utilizada deste adjuvante farmacotécnico na formulação de um 

comprimido varia de 2 a 8%, de acordo com o Handbook of Pharmaceutical Excipients 

(2006), sendo esta proporção muito inferior a 50%, proporção utilizada na forma de mistura 

binária para a realização do estudo. Além disso, para formulação que contenham celulose 

microcristalina em sua composição, geralmente se utiliza proporções menores a 2% de 

glicolato de amino sódico, devido a propriedade desintegrante da celulose. 
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Tabela 2. Parâmetros calorimétricos do benznidazol. 

 

Amostra DTA Pico  

Fusão (ºC) 

DTA ∆H  

Fusão (J/g) 

DTA Pico 

Decomposição (°C) 

 

DTA ∆H  

Decomposição (J/g) 

Benznidazol 191,16 -145,45 278,62 975,77 

Benznidazol + Glicolato 191,84 -88,86 262,52 328,76 

Benznidazol+ Lactose 190,88 -58,05 229,35 450,88 

Benznidazol + MC102 193,54 -65,21 291,19 324,47 

Benznidazol + MC250 192,76 -71,86 287,95 379,63 

 

  

 

Os estudos termogravimétricos do benznidazol e de suas misturas binárias 

demonstraram que: a mistura BNZ:Glicolato de Amido Sódico (1:1) apresentou duas  etapas 

de decomposição, a primeira entre 215,30 a 328,00°C com perda de massa de 44,589% e a 

segunda em 328 a 625,78%. Para a mistura BNZ:Lactose Anidra (1:1) apresentou duas etapas 

de decomposição entre 141,47 a 157,54°C e 196,52,04 a 246,82°C com perda de massa de 

2,140 e 27,160% respectivamente (Figura 6). 

 Com relação as misturas BNZ:Celulose Microcristalina 102 (1:1) e BNZ:Celulose 

Microcristalina 250 (1:1) as misturas apresentaram três etapas de decomposição. A mistura 

BNZ:Celulose Microcristalina 102 apresentou as etapas de decomposição nos intervalos de 

238,01 a 306,74°C, 306,74 a 390,45 e 390,45 a 819,15°C com perda de massa de 26,599, 

33,313 e 37,028% respectivamente. A mistura BNZ:Celulose Microcristalina 250 apresentou 

as etapas de decomposição nos intervalos de 236,03 a 303,33°C, 303,33 a 390,48°C com 

perda de massa de 26,036, 32,512 e 38,685% respectivamente. 
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Figura 5. Curvas DTA do fármaco benznidazol e misturas binárias. 

 
Figura 6. Curvas TG do fármaco benznidazol e misturas binárias. 

 

Diante dos resultados obtidos, pode-se prever a produção da forma farmacêutica 

comprimidos de liberação imediata a base de benznidazol, utilizando os excipientes testados, 

com estabilidade. Requisito este, que poderá ser confirmado e correlacionado no teste de 

estabilidade seguindo a legislação para formas farmacêuticas. Possibilitando assim a 

continuidade de um desenvolvimento farmacotécnico industrial de forma racional. 
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Determinação dos parâmetros cinéticos 

 

O modelo de Ozawa foi empregado nos estudos cinéticos para avaliar os parâmetros 

cinéticos termoanalíticos de energia cinética (Ea), fator de freqüência (A) e ordem de reação 

(n) por meio dos dados obtidos com a termogravimetria (TG). Os dados calculados 

evidenciaram um comportamento cinético de ordem zero para o BNZ com valores de Ea (rsd 

145,34 KJ.mol-1) e fator de freqüência (3,991 x 1012min-1) (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Parâmetros cinéticos de termodecomposição pelo método de Ozawa. 

 

 

A fim de se estabelecer o tempo provisional de validade do benznidazol, submeteu-se 

este fármaco a análise termogravimétrica estática, por meio de isotermas nas temperaturas de 

180, 200, 220, 230, 240 e 250°C. Os dados obtidos foram utilizados para calcular as 

constantes de degradação por meio do modelo de Arrhenius. 

A constante extrapolada a 25°C foi determinada utilizando os dados previamente 

calculados nas temperaturas estudadas e plotados na Tabela 3, onde o benznidazol apresentou 

cinética de degradação com constante de K= 1,4086 x 10-9 e tempo provisional de validade de 

2,37 anos. 
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Tabela 3. Constantes de velocidade (K) para decomposição isotérmica do benznidazol. 

 

Parâmetros Cinéticos Zero Ordem Primeira ordem Segunda Ordem 

k250ºC 2,26 x 10-4 

(r² =0,9999) 
1,55 x 10-4 

(r² =0,9996) 
2,61 x 10-4 

(r² =0,9985) 

k 240ºC 1,44 x 10-4 

(r² =0,9995) 
9,7 x 10-5 

(r² =0,9997) 
1,58 x  10-4 

(r² =0,9997) 

k 230ºC 9,41 x 10-5 

(r² =0,9991) 
6,09 x 10-5 

(r² =0,9994) 
9,96 x 10-5 

(r² =0,9995) 

k 220ºC 5,34 x 10-5 

(r² =0,9988) 
3,41 x 10-5 

(r² =0,9987) 
5,52 x 10-5 

(r² =0,9985) 

k 200ºC 5,51 x 10-6 

(r² =0,9591) 
3,42 x 10-6 

(r² =0,9591) 
5,54 x 10-6 

(r² =0,9591) 

k 180ºC 3,09 x 10-6 

(r² =0,7946) 
1,93 x 10-6 

(r² =0,7946) 
3,10 x 10-6 

(r² =0,7946) 

Constante extrapolada a 25°C 8,79 x 10-4 1,09 x 10-9 9,7 x 10-10 

 

 

Conclusão 

 

Os parâmetros cinéticos determinados por meio do modelo de Arrhenius apresentaram 

cinética de decomposição térmica nas temperaturas estudadas, com valores de constantes 

obedecendo a um processo de decomposição térmica de ordem zero, estando de acordo com 

os parâmetros determinados utilizando o modelo de Ozawa. 

 Com base nos resultados pode-se afirmar que o fármaco benznidazol após ser 

analisado por meio de diferentes técnicas analíticas demonstrou adequar-se ao fim pretendido, 

além de ter assegurado a compatibilidade com os excipientes testados. 

 Observou-se que não houve deslocamento ou alteração no pico de fusão do 

benznidazol nas curvas de DTA e em todas as misturas binárias analisadas por DTA não se 

observou alterações significativas com relação ao pico de fusão. Por meio da TG não houve 

deslocamento dos pontos iniciais de decomposição térmica do fármaco exceto para o pré-

formulado a base de lactose, que apresentou perda de massa apesar de não ter apresentado 

uma interação significativa. Estes resultados demonstram que não houve incompatibilidade 

física ou química entre o benznidazol e os excipientes utilizados no estudo de pré-formulação.  
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Os dados obtidos por meio de DSC e CLAE apresentaram boa correlação no tocante 

ao teor de pureza, dessa forma a análise calorimétrica pode ser usada como ferramenta 

poderosa na avaliação do teor de pureza do fármaco. O método termogravimétrico isotérmico 

pode ser aplicado na determinação da estabilidade térmica da substância e estimar seu tempo 

de validade, sendo requisito importante na caracterização do fármaco. Todo este estudo 

forneceu dados relevantes para o desenvolvimento de novas formulação, visando obter 

resultados rápidos com a precisão desejada. 

 

Referências 
 
 
ARAÚJO, A. A. S. Thermal analysis of the antiretroviral zidovudine (AZT) and evaluation of 
the compatibility with excipients used in solid dosage forms. International journal of 
pharmaceutics, Amsterdã, v. 260, n. 2, p. 303-314, jul. 2003. 
 
 
CROFT, S. L.; BARRET, M. P.; URBINA, J. A. Chemotherapy of trypanosomiases and 
leishmaniasis. Trends in parasitology, Oxford, v. 21, n. 11, p. 508-512, nov. 2005. 
 
 
DRUG MASTER FILE. Benznidazole. Roche Farmacêutica Química Ltda., Basiléia. 1980.  
 
 
FORD, J.L.; TIMMINS, P. Pharmaceutical Therma Analysis: Thecniques and Aplications. 
Inglatera: Ellis Horwood Limited, 1989. 
 
 
GIRON, D. Thermal Analysis, Microcalorimetry and Combined Techniques for the Study of 
Pharmaceuticals. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Budapest, v. 56, n. 3, p. 
1285-1304, nov. 1999. 
 
 
ROWE, R. C.; SHESKEY, P. J.; OWEN, S. C. (Ed.). Handbook of Pharmaceutical 
Excipients. 5. ed.  Londres: Pharmacuetical Press, 2006. p. 701. 
 
 
MACÊDO, R. O.; SOUZA, A. G.; MACÊDO, A. M. C. Comparative studies on some 
analytical methods. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Budapest, v. 49 , n. 2, 
p. 937-941, jun. 1997.   
 
SILVA, A. L. M. et al. Desenvolvimento de método analítico por CLAE em comprimidos de 
Benznidazol para a Doença de Chagas. Química Nova, São Paulo, In press. 2007. 
 
 
THE MERK INDEX: An encyclopedia of chemicals and drugs. 13. ed. Nova Jersey: 
Whitehouse Station, Merck Research Laboratories, Division of Merck & Co., 2001. 1741p. 

 

http://springerlink.metapress.com/content/n75j168165578865/?p=2dca491ed3c14bb8a638f7dbe3b5ac44&pi=0
http://springerlink.metapress.com/content/n75j168165578865/?p=2dca491ed3c14bb8a638f7dbe3b5ac44&pi=0


 38

4.2 Artigo III. Desenvolvimento e Avaliação in vitro de Comprimidos à base do Anti-
chagásico Benznidazol 

 
 

José Lamartine Soares Sobrinho1; Luciana Lima Neiva1; Jaqueline da Silva Chagas1; Ana 

Carolina Gouveia de Brito1; Jeckson Luis da Silva1; Flávia Patrícia Morais de Medeiros1,2 ;  

Pedro José Rolim Neto1. 2 

 
1Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos – LTM. DCFAR – UFPE.   

2Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco – LAFEPE. 

 

Resumo 

O trabalho teve por objetivo a verificação das possíveis interferências dos excipientes 

utilizados na obtenção do comprimido de liberação imediata a base de benznidazol por meio 

do processo de compressão direta e realização de estudo comparativo entre os comprimidos 

obtidos e o medicamento de referência Rochagan®, obtido por meio da granulação por via 

úmida. Sete lotes de bancada (LB) foram realizados e aspectos tais como compressibilidade, 

fluxo do pós, peso médio, friabilidade, desintegração, dureza, teor, dissolução, uniformidade 

de conteúdo, cinética de liberação in vitro (dissolução) e compatibilidade físico-química 

fármaco/excipiente foram avaliados. Diante dos resultados obtidos pode-se verificar que os 

pós analisados apresentaram características adequadas para o processo da compressão direta, 

além da comprovação da não existência de interação de natureza físico-química entre o 

fármaco e os excipientes testados. Os comprimidos obtidos a partir do LB I e III foram 

escolhidos para o estudo comparativo frente ao medicamento de referência, demonstrando 

semelhança segundo os resultados observados, tratados estatisticamente. Tornando-se assim 

uma alternativa para a produção de medicamento para o tratamento a Doença de Chagas com 

um custo reduzido e qualidade satisfatória. 

 

Palavras-chaves: Benznidazol; Comprimidos; Doença de Chagas, Excipientes; Compressão 

Direta. 

 
                                                 
2 Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos – LTM. Departamento de Ciências 
Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco. Av. Prof. Arthur de Sá, s/n, CDU, 
Recife – PE. 50740-020. Tel/Fax: (81) 3272-1383. E-mail: pedro.rolim@pesquisador.cnpq.br 
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Introdução 

 

 

Na América Latina a taxa de morbidade e mortalidade associadas a doença de Chagas 

possui maior magnitude do que as atingidas com a malária, esquistossomose e leishmaniose, 

constituindo o maior problema de saúde pública das nações em desenvolvimento (LAMAS et 

al., 2006). Menos de 1% dos mais de 1300 novos medicamentos desenvolvidos nos últimos 

25 anos foram destinados a doenças negligenciadas (MEDICOS SEM FRONTEIRAS, 2001). 

Atualmente o benznidazol é o fármaco de escolha para o tratamento da doença de Chagas 

(COURA; CASTRO, 2002; SCHOFIELD; JANNIN; SALVATELLA, 2006).  

O desenvolvimento de formas farmacêuticas conta com diversas etapas, dentre estas, 

os estudos de pré-formulação e formulação propriamente ditos, englobando a caracterização 

física, química, físico-química e biológica para todas as substâncias envolvidas 

(WANCZINSKI et al., 2002). 

O método de compressão direta oferece muitas vantagens como: simplicidade, 

economia, redução nas etapas de fabricação e aumento da estabilidade do produto quando 

comparado à técnica convencional, ou seja, granulação por via úmida (LIN; LIN; LI, 2001). A 

utilização de excipientes adequados tem proporcionado grandes avanços quanto a 

possibilidade do uso desse processo na obtenção de comprimidos (MCCORMIK, 2005).  

A maioria dos fármacos não apresenta as propriedades de escoamento e alta 

compactabilidade necessárias para a compressão direta, havendo necessidade de adição de 

adjuvantes farmacotécnicos, os quais favorecem as ligações fracas entre as partículas, 

facilitando a coesão do material e, conseqüentemente, a compressão (MAARSCHALK,1999). 

Porém, com o avanço de novos excipientes disponíveis no mercado para as indústrias 

farmacêuticas, tornou-se possível o emprego da técnica por compressão direta para muitos 

fármacos portadores de características reológicas inadequadas a este processo. Os excipientes 

atualmente disponíveis contribuem, principalmente, facilitando a coesão entre as partículas, o 

escoamento do produto nas máquinas utilizadas e a desagregação dos comprimidos, sem a 

necessidade prévia de granulação, resultando em um menor tempo de produção e, 

conseqüentemente, diminuindo o custo final do produto (BARACAT et al., 2001). 

Diante do exposto, o trabalho teve como objetivo verificar as possíveis interferências 

dos excipientes utilizados no processo de compressão direta para a obtenção do comprimido à 

base de benznidazol, além de realizar um estudo comparativo com o produto de referência. 
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Materiais e Métodos 

 

 

Matérias-primas 

 

Foram utilizados como excipientes: Celulose Microcristalina (CM) 102 e 250, Lactose 

Anidra, Lactose Spray Dried e Estearato de Magnésio. Como substância ativa utilizou-se 

benznidazol Lote BS0204002 do fabricante Roche e como produto acabado comprimido de 

benznidazol desenvolvido e o medicamento de referência Rochagan® da Roche, além do 

padrão de trabalho fornecido pela mesma indústria. 

 

 

Métodos 

 

Foram realizados sete lotes de bancada (LB) utilizando os excipientes acima citados 

conforme Tabela I, observou-se aspectos tais como aptidão à compressibilidade (Fator de 

Hausner e Índice de Carr), fluxo dos pós, repartição granulométrica, peso médio, friabilidade, 

desintegração, dureza, teor, dissolução, cinética de liberação in vitro, uniformidade de 

conteúdo e interação físico-química fármaco/excipiente.  

 

 

Tabela 1. Formulações dos LB obtidos. 

 

Componentes (%) LB I LB II LB III LB IV LB V LB VI LB VII 

Benznidazol 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57  28,57 

CM 250 70,43 - 35,21 - - 35,21 35,21 

CM 102 - 70,43 35,21 - - - - 

Lactose Anidra - - - 70,43 - 35,21 - 

Lactose Spray Dried - - - - 70,43 - 35,21 

Estearato de Magnésio 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Determinação do ângulo de repouso e velocidade de escoamento 

 

A avaliação do ângulo de repouso (α), e velocidade de escoamento foram 

determinados conforme a Farmacopéia Americana (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 

2006; VIANA et al., 2006). 

 

 

Fator de Hausner e Índice de Carr 

 

A avaliação do fator de Hausner e Índice de Carr foram determinadas conforme 

Rolim Neto (1992). O fator de Hausner foi determinado através do quociente entre as 

densidades de compactação e bruta, determinadas com auxílio de um volúmetro de 

compactação, marca Vankel. O Índice de Carr ou de Compressibilidae é determinado pela 

razão das densidades bruta e compactada apresentada em termos percentuais. A porcentagem 

de compressibilidade concebe, indiretamente uma idéia da coesão, conteúdo de umidade, 

uniformidade da forma, tamanho e área superficial do pó ou misturas destes. 

 

 

Repartição Granulométrica 

 

 A determinação da distribuição da repartição granulométrica (tamanho e distribuição 

do tamanho das partículas) foi determinado segundo a metodologia descrita na Farmacopéia 

Brasileira (1988). Utilizou-se o método dos tamizes padronizados e superpostos, montados 

numa base munida de vibração magnética com movimentos horizontais e verticais, arrumados 

de forma que o maior diâmetro das malhas era sobreposto sucessivamente aos menores 

findando na base do empilhamento. Uma amostra de 30g foi colocada no tamis superior e o 

conjunto foi submetido a tamização por 30 minutos. Após, fez-se a determinação da 

repartição granulométrica dos pós representantes de cada lote. 
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Estudo de interação fármaco/excipiente 

 

Foram realizadas análises para verificação de possíveis interações de natureza físico-

química entre o princípio ativo e os excipientes utilizados nos lotes de bancada escolhidos 

para comparação com o medicamento de referência. 

As curvas de DTA do benznidazol e misturas binárias foram obtidas por meio da 

utilização de um analisador térmico diferencial de marca Shimadzu, modelo DTA-50, em 

atmosfera de nitrogênio de 50 mL.min-1, sendo a massa das amostras analisadas em torno de 

8,0 mg, acondicionadas em um cadinho de alumina nas razões de aquecimento de 10ºC.min-1 

até 500°C e 30°C.min-1 até 900ºC. A calibração foi realizada via ponto de fusão e entalpia do 

padrão Índio (156,6ºC ± 0,3 e 28,58 J.g-1 ± 0,3), respectivamente; e ponto de fusão do padrão 

Zinco (419,6ºC ± 0,3), sob as mesmas condições das amostras. 

 

 

Avaliação dos comprimidos desenvolvidos e de referência 

 

Peso médio: a metodologia utilizada está descrita na Farmacopéia Brasileira (1988), 

com faixa de tolerância de 5% para comprimidos com peso médio acima de 350,0 mg, usando a 

balança analítica bioanalítica. Dureza: a determinação da dureza dos comprimidos, em análise, 

foi realizada em durômetro Varian® K 200, o qual mede o grau de força necessária para 

quebrá-los. A dureza mínima, estabelecida para comprimidos, é de 4 Kgf segundo a 

Farmacopéia Brasileira (1988). Friabilidade: seguindo procedimento da Farmacopéia 

Brasileira (1988), pesou-se 20 comprimidos os quais foram transferidos para o friabilômetro 

Nova Ética®. Após 100 rotações, os comprimidos foram novamente pesados. A diferença 

entre o peso inicial e o final representou a friabilidade, em função da percentagem de pó 

perdido. O valor aceitável deve ser inferior a 1,5% do peso estabelecido. Desintegração: a 

desintegração foi realizada seguindo metodologia estabelecida pela Farmacopéia Brasileira 

(1988), por meio do desintegrador Nova Ética®. A especificação para o tempo máximo 

estabelecido, neste ensaio, para os comprimidos produzidos, foi de 15 minutos. Doseamento: 

foi realizado segundo o método descrito por Soares Sobrinho e colaboradores (2006) por 

espectrofotometria. Dissolução: segundo método fornecido pela indústria farmacêutica 

LAFEPE® utilizando como meio suco gástrico artificial, aparato 1, 100 rpm como rotação e 

volume do meio de 1000 mL, realizado num Dissolutor Nova Ética®, Modelo 299. 
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Cinética de liberação in vitro 

 

A cinética de liberação dos comprimidos testados (LBI, LBV e Medicamento de 

Referência) seguiu a metodologia utilizada para os ensaios de dissolução com os tempos de 

coleta pré-definidos (10, 30, 45, 60 e 120 min). Os resultados foram utilizados para o cálculo 

da eficiência de dissolução (ED) e posteriormente comparados por meio de análise de 

variância (ANOVA) (AGUIAR et al., 2005; ANDERSON et al., 1998; KHAN, 1975; KHAN; 

RHODES, 1972). 

 

 

Resultados e Discussão 

 

A repartição granulométrica (Figura 01) mostrou uma quantidade muito grande de pós finos 

para o princípio ativo. o que caracteriza um pó com propriedades reológicas desfavoráveis ao 

escoamento. Pode-se observar também, que a simples mistura deste aos adjuvantes melhora 

sensivelmente a distribuição granulométrica da mistura, dando fluxo aos pós. De uma forma 

geral os lotes obtiveram melhoras reológicas, comparando-se ao P.A., muito próximas, fato 

esse que pode ser confirmado adiante pela proximidade dos ângulos de repouso (com exceção 

do LBV) e da velocidade de escoamento (com exceção do LBIII) (Tabela 2).  Pode-se 

considerar os lotes LBIII e LBVII como os que obtiveram a melhor distribuição 

granulométrica do ponto de vista tecnológico, apresentando-se mais homogêneos.  

 O resultado obtido para o Fator de Hausner e para o Índice de Carr mostraram-se 

melhores, simultaneamente, para o LBIII. Corroborando com o resultado obtido para o Índice 

de Carr (índice de compressibilidade) nota-se a maior dureza para o mesmo lote enquanto que 

para o fator de Hausner observa-se o menor ângulo de repouso, portanto melhores 

propriedades reológicas.  
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Figura1. Distribuição granulométrica do P.A. e dos lotes de bancada de misturas de pós 

contendo Benznidazol 
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Os resultados apresentados na Tabela 2 no concernente às características de fluxo 

(ângulo de repouso e velocidade de escoamento) e aptidão à compressibilidade (Fator de 

Hausner e Índice de Carr) demonstraram que algumas das sete formulações testadas não 

obtiveram resultados dentro das especificações preconizadas pela Farmacopéia Americana 

(USP, 2006), sendo estes os LB II, IV e VII. 

Contudo, devido a pouca diferença nos resultados obtidos procedeu-se à compressão 

todos os LB previamente formulados. O primeiro aspecto avaliado após o processo de 

compressão foi o peso médio dos comprimidos, levando também em consideração o desvio 

padrão de cada lote obtido. Nesta etapa da escolha de uma formulação ideal pode-se notar que 

a maioria dos LB encontrarem-se dentro das especificações (±5%) os LB II, IV, V, VI e VII 

apresentaram desvio padrão elevado (Tabela 2).  

Para os demais testes físico-químicos não houve diferenças de resultados entre os LB 

testados. Nas análises de friabilidade, desintegração, dureza, teor, uniformidade e dissolução 

os LB apresentaram resultados dentro das especificações com exceção do LB IV no teste de 

dureza (Tabela 2). Diante dos resultados obtidos duas formulações (LB I e III) foram 

escolhidas para a realização do estudo de interação fármaco/excipiente e posterior realização 

de cinética de liberação comparando tais resultados com o medicamento de referência 

Rochagan® da Roche. 

 

 

 

 



 45

Tabela 2. Controle de qualidade dos LB obtidos 

Parâmetros 

(Especificações) 
LB I LB II LB III LB IV LB V LBVI LB VII 

Peso médio 

( 350 mg ± 5%) 

339,4  

± 3,5 

333,9  

± 15,1 

339  

± 5,5 

 

334  

± 12,8 

 

352  

± 13,2 

341  

± 11,9 

334  

± 16,7 

Friabilidade 

(< 1,5%) 
0,11 0,22 0,14 0,5 0,91 0,18 0,25 

Desintegração 

(< 15 min) 
0,4 0,25 0,26 0,46 0,3 0,2 0,35 

Dureza 

(> 4,0 Kgf) 
4,65 5,28 6,16 3,25 4,85 5,28 4,76 

Teor 

( 95-105%) 
99,15 98,57 100,07 -------- -------- 101,07 99,02 

Uniformidade 

de conteúdo 

(85-115%) 

98,57 -------- 99,82 -------- ------- 100,51 100,31 

Dissolução 

(> 80%) 
92,70 --------- 81,54 -------- ------- 84,46 85,61 

Ângulo de 

Repouso (< 35°) 
34,03 32,73 29,91 37,09 34,05 32,60 31,20 

Velocidade de 

escoamento (s) 
5 9 6 5 5 5 5 

F. Hausner 

(< 1,25) 
1,15 1,48 1,1 1,13 1,2 1,22 1,35 

Índice de Carr 

(<25%) 
18 22 9 11 16 19 26 

 

 

As curvas DTA do benznidazol (Figura 2) mostraram que o fármaco apresentou um 

processo endotérmico característico de fusão em 191,1ºC com calor de reação de -144,96 J.g-1 

correspondente a faixa de fusão e um processo exotérmico característico de fusão em 278,62 
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com calor de reação de 975,77 J.g-1 correspondente a faixa de fusão relatados na literatura 

(FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 1988).  

Na avaliação das curvas das misturas binárias (Tabela 3 e Figura 2), foi observado que 

os excipientes estudados não demonstraram deslocamento da faixa de fusão do fármaco 

benznidazol, não apresentado interações físicas entre tais compostos e demonstraram um 

discreto deslocamento da faixa de decomposição do fármaco benznidazol retardando a 

decomposição do fármaco quando associado a estes excipientes e diminuindo a variação de 

entalpia do processo. Este processo pode ser justificado no momento que o benznidazol funde 

e a celulose microcristalina continua sólida e o incorpora, pois a celulose não apresenta 

processo de fusão e sua decomposição se dá em aproximadamente 370°C. Geralmente 

interações químicas, caracterizadas pelo deslocamento do pico de decomposição são 

potencializadas no momento que os dois compostos estão na fase líquida. Com base nos 

resultados a associação destes dois compostos em uma forma farmacêutica se faz justificada, 

pois a estabilidade do fármaco não é comprometida. 

Evidenciando assim a ausência de interações prejudiciais entre o fármaco e os 

excipientes utilizados, salvaguardando assim possíveis problemas futuros de 

incompatibilidade no estudo de estabilidade. O estearato de magnésio mesmo fazendo parte 

das formulações testadas não foi testado quanto a possíveis interações físico-químicas devido 

ao pequeno aporte do excipiente na formulação (1%). 

 
Figura 2. Curvas do DTA fármaco e fármaco/excipiente 
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Tabela 3. Avaliação dos processos de fusão e calor de reação de benznidazol e misturas na 

proporção (1:1) 

Amostras Pico Fusão  

(ºC) 

∆H Fusão  

(J/g) 

Pico Decomposição  

(ºC) 

∆H Decomposição  

(J/g) 

BNZ 191,10 -144,96 278,62 975,77 

BNZ:CM 102 192,90 -65,21 291,19 324,47 

BNZ:CM 250 192,73 -65,45 287,95 379,63 

 

 

Após a certificação de que não houve interação fármaco-excipiente nas formulações 

escolhidas (LB I e III), realizaram-se os perfis de dissolução dos LB eleitos, juntamente com o 

medicamento de referência, podendo-se observar de acordo com a Tabela 4, a semelhança 

entre os perfis estudados (Figura 3), a análise de variância (ANOVA) revelou com nível de 

5% de probalilidade um valor de F não significativo, e um valor de p maior que o nível de 

probabilidade, portanto pode-se verificar que as médias são estatisticamente iguais (F 

calculado = 3,9255 e F tabelado = 4,2564). 
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Figura 3. Cinética de liberação in vitro do benznidazol 
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Tabela 4. Eficiência de dissolução (ED%) dos LB I, III e Produto de Referência 

 
 LBI LBIII REF 

ED% 58,02 56,11 54,89 

 

 

 

 

Conclusão 

Os resultados apresentados por meio deste estudo contemplaram desde a 

caracterização das propriedades de escoamento e de compressibilidade das misturas que 

compõem os LB testados, estudos de interação físico-química entre o fármaco e os 

excipientes utilizados, realizados por meio de técnicas térmoanalíticas, culminando na 

confirmação da qualidade dos LB escolhidos de semelhança in vitro por meio das cinéticas de 

liberação frente ao medicamento de referência. 

Com base nos resultados apresentados, as formulações desenvolvidas constituem-se 

em alternativas para a produção de comprimidos de liberação imediata a base de benznidazol, 

utilizando a tecnologia de compressão direta, processo de obtenção rápido, prático e de custo 

reduzido de produção, com a qualidade exigida para uma forma farmacêutica. 
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Capítulo III 
 

5  DESENVOLVIMENTO FARMACOTÉCNICO INDUSTRIAL DO COMPRIMIDO 

DE LIBERAÇÃO PROLONGADA A BASE DE BENZNIDAZOL 

 

 

5.1 Desenvolvimento de Sistemas Matriciais para Liberação Prolongada a base do Anti-
Chagásico Benznidazol 

 

 

5.2 Artigo V. Matrizes Aplicadas aos Sistemas de Liberação Controlada de Fármacos 

(APÊNDICE B) 

Artigo submetido à Revista Acta Farmacêutica Bonaerense 
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5.1 Desenvolvimento de Sistemas Matriciais para Liberação Prolongada do Anti-
Chagásico Benznidazol 

 

 

Introdução 

 

 

Para muitas enfermidades, o regime terapêutico ideal é aquele mediante o qual a 

concentração terapêutica de fármaco requerida é atingida de modo imediato no local de ação e 

depois é mantida constante durante o tempo previsto de tratamento. Entretanto, existem 

muitas limitações associadas a essa sistemática como: períodos de sobremedicação e 

submedicação para o paciente, falha ou ineficiência terapêutica devido a falta de adesão do 

paciente ao tratamento, distribuição desigual do fármaco em toda a extensão do corpo, 

necessidade de altas doses para alcançar a concentração no local desejado e o conseqüente 

aparecimento de efeitos adversos (COLLETT; MORETON, 2005; COX et al., 1999). 

Nos regimes terapêuticos convencionais, como os comprimidos e as suspensões, 

muitas vezes uma grande quantidade de fármaco é administrada, e uma grande fração é 

excretada sem exercer nenhuma atividade terapêutica (VIANA, 2005). Em muitas aplicações 

farmacêuticas, é necessário adaptar o processo de liberação do fármaco a características 

biológicas especiais (GRASSI et al., 2004). 

Essas limitações e necessidades levaram pesquisadores farmacêuticos a considerar a 

apresentação de moléculas terapeuticamente ativas em preparações de liberação prolongada. 

Na realidade, os pesquisadores objetivaram retirar o controle da medicação do paciente e, até 

certo ponto, do próprio médico, para transferi-lo ao sistema de liberação de fármacos 

(COLLETT; MORETON, 2005).  

As primeiras tentativas de se modificar a liberação de um fármaco foram alcançadas 

quando se revestiam pílulas para mascarar o sabor desagradável dos fármacos. Assim, eram 

utilizados revestimentos metálicos que, de alguma forma, retardavam a liberação do fármaco 

(EVANGELISTA, 1998). 

Alguns exemplos de excipientes farmacêuticos utilizadas para a preparação de 

matrizes hidrófilas são os derivados celulósicos, como a metilcelulose, a 

hidroxiproprilmetilcelulose e a carboximetilcelulose sódica; os polissacarídeos, como as 

gomas, ágar e o alginato de sódio; polímeros como o carbopol; além dos derivados do óxido 

de polietileno (MEHUYS et al., 2005).  
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A hidroxiproprilmetilcelulose (HPMC) é o mais importante material carreador 

hidrofílico usado para a preparação de sistemas orais de liberação controlada, devido a sua 

popularidade associada à natureza não tóxica, à pequena influência das variáveis de 

processamento sobre a liberação do fármaco, sua facilidade de compressão e sua 

aplicabilidade, e por acomodar altos níveis de fármaco (PARAKH; GOTHOSKER; KARAD, 

2003; RODRIGUEZ; CEREZO; SALEM, 2000; SIEPMANN; PEPPAS, 2001). 

 O objetivo desta etapa do trabalho foi iniciar o desenvolvimento tecnológico da forma 

farmacêutica comprimido de liberação prolongada a base do benznidazol, selecionado as 

possíveis matrizes hidrofílicas e estabelecendo seus percentuais dentro da formulação, a fim 

de se obter perfis de liberação de 24 horas, possibilitando ao paciente uma única tomada 

diário da medicamento anti-chagásico, diminuindo a toxicidade do paciente e proporcionando 

um aumento na adesão dos pacientes ao tratamento medicamentoso proposto.  

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

quantitativa de formulações do comprimido de liberação prolongada a base do benznidazol 

utilizando matrizes hidrofílicas, uma vez que a utilização de matrizes lipofílicas produziria um 

complexo fármaco-matriz bastante resistente. Os estudos foram realizados com o objetivo de 

obter comprimidos com liberação de benznidazol em torno de 24 horas, com uma cinética que 

se aproximasse a de ordem zero (liberação constante).  

 

 

Material e Métodos 

 

 

Processo de Obtenção dos Comprimidos Matriciais 

 

Foram desenvolvidos e testados 2 lotes de bancada de liberação prolongada (LBP) 

diferentes, todos calculados para a obtenção de um comprimido com peso médio de 700 mg. 

Os lotes de bancada I e II foram obtidos utilizando HPMC (K4M e K100 respectivamente) 

como matriz polimérica em uma concentração de 25%. Os comprimidos obtidos foram 

submetidos aos testes físico-químicos (peso médio, uniformidade de peso, dureza, friabilidade 

e doseamento), e avaliação dos perfis de dissolução em 24 horas.  
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Fluxograma de obtenção da forma farmacêutica 
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Compressão em compressora Rotativa – Punção de 13 mm bicôncavo
Figura 1. Fluxograma de obtenção da forma farmacêutica 

 do Perfil de Liberação  

ões de ensaio foram em meio suco gástrico artificial (pH=1,2), rotação de 

 aparato, com reposição de meio. Os tempos de coleta foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

ara a medição de princípio ativo liberado utilizou-se o método de Soares 

radores (2006). 

perfil de dissolução dos comprimidos de liberação imediata Rochagan 

 pelo estudo (LTM), para fins de avaliação comparativa com os LBP. 
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Resultados e Discussões 

 

 

Os resultados obtidos demonstram que frente aos comprimidos de liberação imediata 

os LBP testados prolongaram a liberação do fármaco, este fenômeno se da por meio da 

diferença de viscosidade dos polímeros testados (K4M – LBP I e K100 - LBP II), 

confirmando as especificações destes excipientes disponibilizados pelos fornecedores. A 

cinética de liberação dos LBP desenvolvidos estão ilustradas por meio da Tabela 1 e Figura 2. 

Pode-se verificar na Figura 3 o intumescimento das matrizes testadas pela ocorrência 

da geleificação do polímero utilizado uma massa viscosa de gel, quando em contato com o 

meio de dissolução, permanecendo íntegras no caso especificamente do LBP II além do 

aumento da massa representado pela absorção de água. 
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Figura 2. Cinética de liberação de LBP I, LBP II, Roche e LTM. 

 

 

Tabela 1. Cinética de liberação de LBP I, LBP II, Roche e LTM. 

Lotes Tempo (horas) 

 1 2 3 4 5 6 8 10 12 

LBP I 11,15 20,73 30,24 38,85 46,64 55,47 68,74 80,47 89,14 

LBP II 3,42 5,8 9,48 11,99 15,25 18,67 23,11 29,66 36,21 

Roche 70,6 81,36 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

LTM 87,27 99,3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
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Tabela 2. Percentual em miligrama de ativo liberado nos intervalos analisados. 

 

Lotes Tempo 

 1 2 3 4 5 6 8 10 12 

LBP I 38,78 33,77 33,77 31,02 27,38 31,03 46,54 41,06 36,05 

LBP II 12,32 8,21 13,23 8,67 11,4 11,86 19,62 19,62 25,65 
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Figura 3. Percentual em miligrama de ativo liberado nos intervalos analisados. 

 

 

Segundo os dados apresentados na Tabela 2 e Figura 2, pode-se ter uma idéia do 

panorama a cada intervalo analisado de fármaco liberado, sendo fundamental tais resultados 

para o prosseguimento do desenvolvimento farmacotécnico da formulação desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Intumescimento do LBP II após 12 horas. 
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Conclusões e Perspectivas 

 

 

Pode-se concluir que os polímeros utilizados conferiram ao medicamento 

desenvolvido uma liberação constante, segura e de relativa uniformidade, constituindo-se 

assim em excipientes de escolha para a otimização da formulação. 

Tal forma farmacêutica delineada é de grande avanço no tocante ao tratamento da 

doença de Chagas por possibilitar ao paciente maior comodidade ao tratamento e conferir uma 

menor toxicidade ao medicamento. 

Estudos complementares se fazem necessários para o ajuste do perfil de liberação da 

forma farmacêutica proposta, podendo-se variar as concentrações utilizadas dos diferentes 

polímeros utilizados como também modificações no processo de obtenção das matrizes. 

Deve-se ainda, estudos de estabilidade segundo legislação vigente, além do desenvolvimento 

de métodos analíticos específicos para o controle de qualidade desta nova forma farmacêutica. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Pode-se afirmar que de acordo com os resultados obtidos com este trabalho, o acesso 

ao tratamento da doença de Chagas por meio de um comprimido de liberação imediata a base 

do fármaco de escolha benznidazol, com um custo reduzido de produção, por se utilizar a 

técnica de compressão direta, possibilitando a fabricação de um medicamento com qualidade 

e segurança comprovadas. O Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco – LAFEPE 

é parceiro na produção e fornecimento mundial desse medicamento, que teve sua patente 

doada ao governo brasileiro pela Roche® no ano de 2003. O desenvolvimento destes 

medicamentos constitui-se um avanço para a política de medicamentos no Brasil e nos países 

acometidos por essa endemia. 

O comprimido de liberação prolongada, apresentando como forma de vetorização do 

fármaco o sistema matricial, necessita ainda a continuação dos estudos iniciados e a 

realização de estudos aprofundados acerca da questão como ensaios pré-clínico e clínico, 

porém já pode ser considerado como uma futura alternativa terapêutica viável e de custo 

reduzido quando comparado a outras técnicas de vetorização de fármacos. 

É papel fundamental que instituições públicas de ensino e pesquisa como a 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, na figura do Laboratório de Tecnologia dos 

Medicamentos - LTM e em parceria com Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco 

– LAFEPE estejam engajadas na resolução de problemas que acometem a população de baixa 

renda e por este motivo não despertam o interesse das grandes indústrias farmacêuticas. 
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7 PERSPECTIVAS 

 

 

• Transpor para escala industrial os comprimidos de liberação imediata além de 

realização do estudo de estabilidade do mesmo de acordo com a legislação vigente; 

 

• Realização de estudo termoanalítico para avaliar a compatibilidade física-química 

entre o fármaco e os excipientes utilizados na obtenção do comprimido de liberação 

prolongada a base de benznidazol; 

 

• Aperfeiçoamento do perfil de liberação do comprimido de liberação prolongada, a fim 

de se obter um perfil de liberação de 24 horas. 

 

• Desenvolvimento e validação de método analítico de doseamento do comprimido de 

liberação prolongada a base de benznidazol; 

 

• Desenvolvimento e validação de método analítico de dissolução do comprimido de 

liberação prolongada a base de benznidazol; 

 

• Realização de testes de biodisponibilidade em animais e posteriormente em humanos 

para forma farmacêutica comprimido de liberação prolongada. 
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5.2 Artigo V. Matrizes Aplicadas aos Sistemas de Liberação Controlada de Fármacos 
Matrix Applied to Controlled Release Drug Delivery Systems 

 

Magaly A.M. de LYRA1, José L. SOARES SOBRINHO1, Mariana T. BRASILEIRO1, 

Mônica F. de La ROCA1,2, Javier A. BARRAZA2, Osnir de S. VIANA1, Pedro J. ROLIM 

NETO1,3. 

 
1Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos - LTM, Depto. de Ciências Farmacêuticas 

UFPE. Av. Prof. Arthur de Sá, s/n, CDU. Recife, PE - Brasil. CEP 50740-521. Brasil. 
2Apsen Farmacêutica S/A. Rua La Paz, nº 37/67, Santo Amaro - São Paulo – SP, Brasil. 

 

Resumo 

O benefício terapêutico dos vários fármacos administrados na forma tradicional é algumas 

vezes, limitado pelas propriedades físico-químicas e toxicológicas dos mesmos ou por 

barreiras fisiológicas. Nas últimas décadas, a tecnologia para a produção de medicamentos de 

liberação controlada tem despertado um grande interesse nos meios acadêmicos e industriais. 

Este trabalho objetivou explorar os diversos sistemas matriciais para liberação de fármacos, 

suas aplicações mais recentes, tecnologia de obtenção, suas vantagens e desvantagens. Os 

sistemas matriciais são de fácil obtenção, com custo reduzido frente a outros sistemas de 

liberação de fármacos, constituindo-se assim uma alternativa simples no desenvolvimento de 

formulações eficazes. 

Palavras-chave: Vetorização de Fármacos; Liberação Controlada; Matrizes; Bioadesão. 

 

Summary 

The therapeutic benefit of drugs administration in theirs traditional form is in some times, 

limited for physicist-chemistries properties or physiological barriers. In the last decades, the 

obtainment technology of controlled release medicines, have become a great interest in the 

academic and industrial communities. This work aimed to explore the diverse matrix systems 

for drug delivery, theirs recent applications, technology for obtainment, advantages and 

disadvantages. The matrix systems are systems of easy obtainment, with reduced cost front to 

others drug delivery systems, consisting of a simple alternative for the development of 

efficient formulations. 

                                                 
3 Autor a quem dirigir correspondência: pedro.rolim@pesquisador.cnpq.br 
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Keywords: Targeted drug delivery, Controlled release, Matrix, Bioadhesion. 

 

Sistemas de Liberação de Fármacos 

Atualmente existem variados sistemas de liberação de fármacos, aparecendo 

expressões para defini-los como liberação retardada (RETARD), repetida, controlada (CR), 

sustentada (SR), entre outras. Este amplo leque de designações deve-se ao fato de surgirem 

classificações ligadas tanto a ação farmacológica propriamente dita como ao processo 

tecnológico de obtenção dos medicamentos1.  

Deve-se reconhecer que pode existir certa confusão no uso desta terminologia, até 

mesmo porque não há definição legal na legislação Brasileira, assim como nas legislações 

Mexicana e Européia2. Dentre os vários termos, o mais adequado, segundo a maioria dos 

autores, é liberação controlada, por ser mais geral, englobando todos os outros sem, no 

entanto, especificar exatamente que tipo de controle ocorre e nem de que maneira ele é 

alcançado3.  

  As formas farmacêuticas com liberação controlada, cuja liberação do fármaco é 

prolongada, requerem administrações menos freqüente do medicamento em relação às formas 

convencionais, nas quais a concentração do fármaco apresenta um aumento na corrente 

sangüínea, atinge um pico máximo e então declina (Fig. 1)4. Desde que cada fármaco possua 

uma faixa de ação terapêutica acima da qual ele é tóxico e abaixo da qual ele é ineficaz, os 

níveis plasmáticos são dependentes das dosagens administradas, isso se torna mais crítico se a 

dose efetiva estiver próxima à dose tóxica5.  Neste fato reside uma das grandes vantagens dos 

sistemas de liberação controlada sobre os métodos convencionais, com a manutenção da 

concentração terapeuticamente efetiva de fármacos no sistema circulatório por um extenso 

período de tempo6,7.  No quadro 1 estão resumidas algumas das vantagens dos sistemas de 

liberação controlada de fármacos8,9. 
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Quadro 1. Vantagens dos sistemas de liberação controlada. 

Tipo Vantagens 

Farmacológica 

• Manter nível terapêutico com baixa oscilação; 
• Impedir níveis tóxicos e efeitos colaterais locais 

e sistêmicos; 
• Evitar subníveis terapêuticos; 
• Aumentar concentrações plasmáticas de 

princípios ativos de meia-vida plasmática 
relativamente curta; 

• Maior segurança na utilização de alguns 
fármacos de elevada potência. 

Eficácia do tratamento 
(Aderência do paciente) 

• Maior comodidade pela diminuição do número 
de administrações diárias; 

• Facilita adesão do paciente ao tratamento; 
• Administração noturna pode ser evitada; 
• Efeitos indesejados reduzidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparação ilustrativa das variações de concentração de fármacos administrados 

por métodos convencionais de multidosagem (a) e sistema de liberação controlada (b), sendo 

A a administração do fármaco4. 

 

Essas formas farmacêuticas de liberação modificada apesar de possuir inúmeras 

vantagens possuem algumas limitações como: restrições para fármacos com baixo tempo de 

meia-vida, com dificuldade de absorção no trato gastro-intestinal e muito potentes; 

impossibilidade de interrupção do efeito terapêutico imediato em caso de intoxicação ou 

intolerância; risco de acumulação do fármaco com velocidade de eliminação lenta e 

dificuldade de adaptação da posologia às diferentes farmacocinéticas interindividuais10.  Em 

termos gerais, os fármacos que mais se adaptam a estes sistemas possuem as seguintes 
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características: velocidades médias de absorção e excreção; absorção uniforme no trato 

gastro-intestinal; absorção em doses relativamente pequenas; margem de segurança 

relativamente larga; utilização no tratamento de doenças crônicas em vez de agudas8. 

 

Tecnologia Farmacêutica para Produção de Medicamentos de Liberação Controlada 

Existem numerosos métodos para regular tanto o acesso quanto à disponibilidade de 

um ativo no seu local de ação, que vão desde métodos mecânicos, físico-químicos e químicos 

aplicados as formas farmacêuticas convencionais ou a sofisticados dispositivos11. 

Todas as formulações de liberação modificada utilizam uma “barreira” química ou física para 

proporcionar uma liberação lenta da dose de manutenção. Muitas técnicas de formulação têm 

sido usadas para formar essa barreira nas formas farmacêuticas sólidas, incluindo a utilização 

de revestimentos, incrustação do fármaco na matriz de cera ou plástica, microencapsulação, 

ligação química a resinas de permuta iônica e incorporação em uma bomba osmótica12. 

 Os sistemas de liberação de fármacos podem ser delineados para ter uma liberação 

constante, decrescente o que, necessariamente, não garante uma concentração plasmática 

constante, mas conseguem fornecer uma liberação sustentada, ou bimodal. A liberação 

bimodal ou sigmoidal é caracterizada por lenta liberação na fase inicial seguido por aumento 

na liberação na fase posterior. Este tipo de perfil de liberação pode ser terapeuticamente 

benéfico para liberação regulada ou sítio-específico de fármacos13.  

 O uso de modelos matemáticos vêm sendo um fator bastante importante na descrição 

da liberação de dispositivos farmacêuticos de liberação prolongada. Estes modelos trazem 

inúmeros benefícios práticos como a possibilidade de simular o efeito dos parâmetros 

delineados, a redução do número de experimentos necessários, além de facilitarem o 

desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos14. Esses modelos também podem 

contribuir na descrição de equações de dissolução de fármacos além de explicar a resistência 

da liberação do fármaco na presença da barreira de gel formada em torno da matriz15.  

Um modelo matemático bastante eficaz foi desenvolvido por Siepmann et al.16 e 

objetivou obter determinada taxa de liberação através do cálculo do tamanho e da forma das 

matrizes hidrofílicas. Modelos matemáticos aplicados a sistemas matriciais de liberação de 

fármacos estão demonstrados no quadro 0217,18. 
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Quadro 2. Modelos Matemáticos 

 

Equação 01

Aplicado quando a difusão fickiniana é o único mecanismo de
liberação do fármaco.  dQ/dt é a velocidade ao atravessar a membrana;
D é o coeficiente de difusão; S é a superfície de contato entre solução
e membrana;  ∆C é a diferença de concentração do fármaco entre os
dois lados da membrana; e é a espessura da membrana. 
 

Equação 02

dQ = DS∆C 
 dt         e 

Modelo matemático simples que descreve a liberação do fármaco a
partir de um sistema polimérico. Esta equação pode ser utilizada para
analisar os primeiros 60% de fármaco liberado, a partir da curva onde
a liberação é linear.  Mt é a quantidade do fármaco em função do
tempo.  M∞ é a quantidade total da droga; K é a constante cinética da
liberação e n é o exponete para cinética de liberação.                          

Mt  =  Ktn 

Equação 03

Modelo matemático que leva em consideração a difusão fickniana
(primeiro termo da equação) e a contribuição do relaxamento e
intumescimento da matriz polimérica (segundo termo da equação),
onde m é o expoente para a cinética de liberação. 

Mt  =  K1tm +  K2t2m 
M∞                            

 

 

A tecnologia associada à modificação da liberação de fármacos, a partir de 

preparações farmacêuticas, sofreu um incremento notório na tentativa de maximizar as 

vantagens inerentes às formas farmacêuticas de liberação controlada. Uma ampla variedade 

de sistemas, visando condicionar a velocidade e o local de liberação dos fármacos, tem sido 

objeto de investigação na área da indústria farmacêutica19. Entre estes sistemas estão incluídos 

lipossomas, micelas, emulsões e sistemas poliméricos, que vêm demonstrando ser bastante 

promissores para a liberação de fármacos20-22.  

 

Sistemas Matriciais 

 A melhoria no desenvolvimento de sistemas de liberação controlada depende 

estritamente da seleção de um agente apropriado capaz de controlar a liberação do fármaco18. 

Os agentes ideais para essas preparações devem garantir que o fármaco seja liberada no sítio 

certo, na dose certa e no tempo requerido23.  

 Nos sistemas matriciais, o fármaco pode se encontrar homogeneamente dispersa na 

matriz polimérica, dentro de um reservatório ou adsorvida na sua superfície, e na sua 

liberação estão envolvidos processos físicos e químicos, incluindo penetração de água na 
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matriz, difusão do fármaco pelos poros da matriz, por degradação do polímero ou por uma 

combinação dos dois mecanismos24.  Embora simples de preparar, esses materiais têm a 

desvantagem do fármaco poder ser liberado repentinamente através de um colapso da matriz, 

podendo levar a conseqüências potencialmente sérias para o paciente. Segundo Mehuys et 

al.25, a erosão das matrizes pode sofrer influência dos alimentos devido as alterações de forças 

mecânicas que ocorrem na motilidade do trato gastrintestinal. 

 Dentre as formas farmacêuticas de liberação controlada, a utilização de sistemas 

matriciais (Quadro 3). constituídos por diversos tipos de polímeros é opção interessante, 

sendo uma das estratégias mais empregadas no desenvolvimento deste tipo de liberação, 

devido às vantagens inerentes a estes sistemas: versatilidade, eficácia, baixo custo e produção 

que recorre a equipamentos e técnicas convencionais19. 

 

Quadro 3. Classificação dos sistemas matriciais. 

Tipo Tipo Modo de ação 

Matrizes minerais Reservatório Fármaco retido no reservatório 
Fármaco adsorvido ao suporte (membrana) 

Matrizes hidrofílicas Monolítico 

Intumescimento ilimitado, liberação por         
difusão 

Intumescimento limitado, liberação controlada 
pelo intumescimento 

Matrizes inertes Monolítico Liberação controlada por difusão 

Matrizes lipídicas Monolítico Liberação por difusão 

Matrizes biodegradáveis 
não lipídicas Monolítico Bio-erosão 

 

 

Numerosos polímeros biodegradáveis estão disponíveis e tem sido estudados para 

aplicações na liberação controlada de fármacos. Esses polímeros são sistemas aptos para 

controlar a taxa de liberação do fármaco, evitando a necessidade da retirada da matriz após a 

exaustão do fármaco e possuem solubilidade limitada em pH ácido, sendo, portanto solúvel 

em pH neutro. Quando se utilizam polímeros não-biodegradáveis, a liberação ocorre apenas 

por um processo de difusão lenta pela matriz24.   
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Os sistemas matriciais hidrofílicos também são chamados de matrizes solúveis e 

intumescíveis. Esses sistemas são capazes de sofrer intumescimento, seguido da erosão do gel 

formado e dissolução em meio aquoso. Baseado nessa capacidade de intumescimento ou 

solubilidade em água é que são desenvolvidos sistemas matriciais bioadesivos de liberação 

vaginal e nasal26. O comportamento dessas matrizes hidrofílicas diferencia-se de um hidrogel 

verdadeiro que intumesce com a hidratação, mas não se dissolve. Os adjuvantes hidrofílicos 

comumente usados são os derivados celulósicos e os polissacarídeos12.  

Os lipídios têm sido extensivamente usados para liberação de fármacos em várias 

formas, como as matrizes sólidas e os lipossomas21. As matrizes lipídicas constituem sistemas 

de liberação simples feitos de cera e com controle relativamente grosseiro da velocidade e da 

extensão da liberação do fármaco. Os principais adjuvantes lipídicos são: cera de carnaúba, 

álcool cetílico, óleos vegetais hidrogenados, ceras microcristalinas, mono e triglicerídeos, 

polietilenoglicol (PEG) e monoestearato de PEG12. Alguns estudos têm avaliado lipídios de 

estrutura tridimensional de fase cúbica como excelente candidato para o uso como matriz de 

liberação de fármacos devido a sua biodegradabilidade, capacidade de liberar fármacos de 

vários tamanhos e polaridades, além de sua capacidade de aumentar a estabilidade química 

e/ou física de fármacos e proteínas incorporadas27.  

Alguns triglicerídios fisiológicos, como o palmitato de glicerol, possuem propriedades 

interessantes, que estão sendo utilizados para preparar matrizes de liberação prolongada de 

compostos bioativos. Estas moléculas biocompatíveis e biodegradáveis podem evitar muitas 

desvantagens, principalmente a formação de produtos de degradação ácida que podem causar 

sérias alterações de pH28.  

 O uso de fármacos dispersos em polímeros inertes para o controle da liberação por 

difusão tem atraído considerável atenção29. Um sistema matricial inerte é aquele no qual o 

fármaco é incorporado em um polímero inerte que não é solúvel nos fluídos gastrintestinais. 

Os adjuvantes mais usados na preparação dessas matrizes são: fosfatos de cálcio, etilcelulose, 

copolímeros de metacrilato, poliamida, polietileno e acetato de polivinila12. 

Segundo Dion et al.30, os derivados do fostato de cálcio tem sido bastante explorados 

como matrizes para a liberação de antibióticos. Esses materiais possuem grandes quantidades 

de nanoporos que permitem a inclusão dos fármacos. Outros minerais porosos também têm 

sido usados como: materiais de sílica xerogel31, hidroxiapatita porosa, e outras cerâmicas 

porosas. Na preparação de alguns tipos de matrizes, têm sido usados o copolímero etileno 

acetato de vinila (EVA), que apresenta algumas vantagens como a flexibilidade e o baixo 

custo32. A essas matrizes podem-se adicionar aditivos como o citrato para reduzir a 
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fragilidade, melhorar o fluxo, dar flexibilidade, aumentar a rigidez, a força e a resistência a 

dilaceração e diminuir o impacto do polímero29. Segundo Kranz et al.33, a mistura de 

polivinilacetato e polivinilpirrolidona tem demonstrado ser bastante eficiente na liberação de 

fármacos altamente solúveis em água. 

 

Utilização de Matrizes Hidrofílicas como Opção  

Entre as diferentes tecnologias usadas no controle da liberação de fármacos, sistemas 

de matrizes hidrofílicas são os mais utilizados devido à simplicidade da formulação, fácil 

produção, baixo custo, aceitação da FDA e aplicabilidade para fármacos com extenso limite 

de solubilidade34. 

 As matrizes hidrofílicas podem ser classificadas quanto a sua estrutura e sua cinética 

de liberação. São considerados dispositivos monolíticos quando o fármaco é disperso em uma 

matriz polimérica e sua liberação é controlada por difusão a partir dessa matriz. Nesses 

sistemas monolíticos, o fármaco pode estar distribuído uniformemente, imobilizado na matriz 

e a liberação ocorrerá pela erosão da matriz polimérica. Quando ocorrem ligações covalentes 

entre o fármaco e o polímero, a liberação ocorrerá por meio das cisões formadas, através de 

reações químicas, geralmente enzimáticas, hidrolíticas ou pela biodegradação da matriz8. 

Alguns exemplos de substâncias utilizadas para a preparação de matrizes hidrófilas são 

os derivados celulósicos (metilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose, carboximetilcelulose 

sódica), os polissacarídeos (gomas, ágar, alginato de sódio), os polímeros como carbopol, 

além dos derivados do óxido de polietileno (PEO)11. 

 As matrizes hidrofílicas são constituídas por uma mistura do agente ativo com um 

polímero hidrófilo. Os poros mais próximos à superfície da matriz quando em contato com a 

água ou com os fluidos biológicos, absorvem pequenas quantidades de água e a liberação do 

fármaco passa a ser controlado pela sua dissolução e difusão polimérica no meio aquoso 

interno (Fig.2), até o exterior da matriz. A alta viscosidade da dispersão polimérica nos poros 

reduz a velocidade no transporte do fármaco através da formação de uma camada de gel, ou 

seja, as matrizes hidrofílicas sofrem, no seu meio de aplicação, uma hidratação seguida de 

gelificação, produzindo uma barreira que pode reduzir a liberação do fármaco a depender da 

composição da formulação35. 
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Figura 2. Sistemas matriciais de liberação de fármaco: a. Sistema monolítico utilizando matriz 

hidrofílica; b. sistema matricial do tipo reservatório, o fármaco atravessa a membrana do 

reservatório por difusão através de poros; c. Fármacos adsorvidos ao suporte matricial que 

pode ser inerte ou biodegradável. 

 

 A taxa no qual o fármaco é liberado, constitui a principal variável nos sistemas 

matriciais hidrofílicos, sendo controlada pela formação da camada do hidrogel em torno da 

matriz após a sua exposição a um fluido aquoso.  A quantificação do grau de erosão da 

superfície da matriz intumescida ou a definição das taxas de absorção de água na interface 

entre o gel e o meio que o cerca podem ser bastante importantes para determinação das taxas 

de liberação do fármaco. Desta forma, deve ocorrer uma liberação linear do fármaco. Pela 

determinação e ajuste da velocidade de erosão do sistema matricial, pode-se alcançar uma 

liberação de ordem zero para um dispositivo oral eficiente de liberação controlada de 

fármacos36.  

Os comprimidos matriciais hidrófilos são preparados como os comprimidos 

convencionais, inclusive utilizando-se os adjuvantes tradicionais. A produção poderá ser 

realizada por compressão direta ou granulação via úmida, sendo esta última geralmente 

escolhida devido à melhoria das propriedades de compactação, além da otimização das 

características de escoamento dos granulados37. Quando há necessidade de uma granulação, 

esta deve ser feita com soluções alcoólicas, evitando-se o uso de água e solventes orgânicos, o 

que provocaria a gelificação precoce e prejuízos à saúde de pessoas e ao meio ambiente 

respectivamente38.  A etapa de adição da matriz hidrofílica no processo de obtenção de 

comprimidos matriciais pode ser crítica. Dependendo das propriedades reológicas da mistura 

fármaco-excipientes-matriz, e do poder de agregação desta mistura, pode-se utilizar 
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compressão direta na obtenção dos comprimidos. Em alguns casos torna-se necessário a 

adição da matriz ao granulado pré-formado entre fármaco-excipientes.  A escolha do tipo de 

matriz deve ser baseada, entre outras, nas características físico-químicas do fármaco. 

Fármacos lipofílicos podem ser incorporados à matrizes hidrofílicas, obtendo-se coeficientes 

de partição adequados para liberação do fármaco.  Fármacos hidrossolúveis podem ficar 

retidos na matriz hidrofílica e desta forma, devem ser criteriosamente avaliados com relação a 

interação com o polímero37.   

  A hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) é o mais importante material carreador 

hidrofílico usado para a preparação de sistemas orais de liberação controlada14, devido a sua 

popularidade associada à natureza não tóxica, à pequena influência das variáveis de 

processamento sobre a liberação do fármaco, sua facilidade de compressão e sua 

aplicabilidade, e por acomodar altos níveis de fármaco. Um importante aspecto a ser avaliado 

na produção de comprimidos de liberação prolongada utilizando HPMC são a morfologia e o 

tamanho das partículas do polímero, pois estes fatores podem tornar o fluxo do pó pobre e 

causar problemas durante a compressão38. Segundo Kranz et al.33, a adição de ácidos 

orgânicos como o ácido fumárico e o ácido sórbico em matrizes de HPMC podem manter 

constante os valores de pH durante a liberação da droga, apresentando vantagens muito 

importantes como a liberação independente do valor do pH.  

 São inúmeros os trabalhos que utilizam HPMC como matriz hidrofílica para liberação 

prolongada de fármacos. Geralmente as concentrações utilizadas nas formulações variam de 

10-20% de HPMC para obtenção de cinética de liberação em torno de 12 horas, e 

concentrações maiores de 30% para liberação prolongada em torno de 24 horas39. Oliveira 

Filho40, utilizou HPMC como matriz hidrofílica, variando entre 20-40% a concentração deste 

polímero no comprimido. Yang et al.41, desenvolveram um novo sistema de liberação 

intragástrica utilizando HPMC em comprimidos de múltiplas camadas, produzindo 

comprimidos com três camadas, duas contendo a matriz hidrofílica em diferentes 

concentrações e uma camada de liberação imediata, veiculando em cada camada um fármaco 

diferente (tetraciclina, metronidazol e sal de bismuto).   Parakh e colaboradores39 fizeram 

estudo com matriz hidrofílica, utilizando 4 diferentes tipos de HPMC, com graus de 

viscosidade específicos (K4M, K100, K15M, K3LV), obtiveram largagens diferentes, 

mantendo-se fixa a concentração da matriz no comprimido. 

Um outro produto utilizado como matriz hidrofílica é a gelatina, um polímero natural 

derivado do colágeno comumente usado para preparações farmacêuticas. O colágeno é de 

particular interesse como um polímero natural para liberação de fármacos, visto que ele é um 
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principal constituinte natural do tecido e principal proteína estrutural de alguns órgãos. Existe 

um crescente interesse na utilização do colágeno como veículo para liberação de drogas, 

devido a sua biocompatibilidade, estrutura bem definida e atoxicidade39.  
Os hidrogéis têm atraído considerável atenção para sistemas de liberação de fármacos 

solúveis em água. O termo hidrogel é tipicamente reservado para materiais poliméricos que 

podem absorver uma quantidade significante de água enquanto mantém sua estrutura 

tridimensional. Alguns hidrogéis semelhantes ao HPMC, como o dextram, podem ser usados 

na preparação de sistemas de liberação controlada para uso oral, podendo ser de origem 

natural como os extraídos da cana de açúcar42. 

 Outros polissacarídeos de ocorrência natural, como a pectina, composto altamente 

hidrofílico, têm sido usados para preparação de sistemas de liberação de fármacos. A 

excessiva solubilidade da pectina em água traz problemas na produção dos sistemas de 

liberação, logo, a sua solubilidade é reduzida através da formação de sais de cálcio, como o 

pectinato de cálcio43. O pectinato de cálcio é utilizado por garantir um firme controle da 

liberação de fármacos devido a sua alta resistência à água13. Hidrogéis de pectinato de cálcio 

são estáveis em soluções de baixo pH e estão sendo investigados como um material carreador 

para diferentes sistemas de liberação controlada, principalmente os de liberação no trato 

gastrointestinal, destacando-se os fármacos destinados a serem liberados no cólon44.                                    

 

Utilização de Matrizes Hidrofílicas na Produção de Medicamentos Mucoadesivos 

 Diversos polímeros com características hidrofílicas aplicados à formas farmacêuticas 

de liberação controlada podem também ser utilizados na preparação de formas farmacêuticas 

denominadas bioadesivas. Bioadesão pode ser definido como o estado em que dois materiais, 

sendo ao menos um de natureza biológica, são mantidos juntos por prolongados períodos de 

tempo através forças interfaciais. Quando o local de adesão é o muco ou a uma membrana 

mucosa, o fenômeno é denominado como mucoadesão45. 

 Um dos diferenciais de formas bioadesivas é o incremento do tempo de permeância da 

formulação no local de ação ou no local de absorção para distribuição sistêmica, o que 

melhora a absorção do fármaco por modificação dos parâmetros tempo de contato, pH e 

osmose46. 

 As membranas mucosas revestem várias cavidades corpóreas. Consistem em uma 

camada de tecido conjuntivo localizada sobre a camada epitelial, superfície a qual usualmente 

há presença de camada de muco. O muco encontra-se aderido a superfície da mucosa como 

uma camada de gel. Os principais componentes do muco são mucopolissacarídeos, lipídeos, 
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sais inorgânicos e água, sendo a mucina a mais importante. A mucina é uma secreção viscosa 

de glicoproteínas que reveste as paredes do epitélio das mucosas47. 

 Certos polímeros são ativados através de hidratação, e se aderem de forma inespecífica 

a diversas superfícies, onde apresentarão uma adesão mais forte às superfícies inertes secas do 

que aquelas cobertas com muco. A presença de hidroxilas, carboxilas ou grupamentos amina 

favorece a adesão do polímero. Exemplos típicos de excipientes utilizados na preparação de 

formas farmacêuticas mucoadesivas são: carboremos, quitosana, alginato de sódio e derivados 

celulósicos48. 

 O processo de bioadesão inicia-se pela interpenetração das moléculas do polímero nas 

glicoproteinas do muco, promovendo o primeiro contato, que posteriormente leva a ligações 

que estabelecem o processo de bioadesão. Estas ligações podem ser do tipo iônica, ligação 

covalente, pontes de hidrogênio, forças de Van-der-Waals e forças hidrofóbicas49. 

 Após esta etapa se estabelecem os enlaces químicos, que para os produtos bioadesivos 

é de interesse que sejam de baixa energia, evitando enlaces fortes do tipo covalente ou iônico, 

pois podem prejudicar o caráter transitório que estes produtos necessariamente devem 

possuir46. 

 Com a finalidade de se investigar o princípio da mucoadesão, as seis teorias gerais de 

adesão foram adaptadas, sendo estas: eletrônica, umidade, adsorção, difusão, mecânica e 

fratura. Devido a sua complexidade, é provável que o processo de mucoadesão envolva mais 

de uma destas teorias49. 

 Entretanto o processo de mucoadesão pode ser descrito basicamente por meio de duas 

etapas, sendo estas (Figura 3): Etapa 1 - Estágio de contato: Um contato intimo (molhado) 

ocorre entre o material mucoadesivo e a membrana mucosa; Etapa 2 - Estágio de 

consolidação: as várias interações físico-químicas ocorrem para consolidar a força da junção 

adesiva, conduzindo à adesão prolongada47. 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Os dois estágios da mucoadesão49. 
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Especificamente na etapa 2 (estágio de consolidação) duas teorias descrevem o processo de 

formação do gel de consolidação. A primeira teoria baseia-se no efeito macromolecular de 

interpenetração. Esta teoria foi baseada principalmente na teoria da difusão dos sistemas 

compatíveis poliméricos, as moléculas mucoadesivas interpenetradas ligam-se por interações 

secundárias com as glicoproteínas do muco (Figura 4)50. 

  

 
 

Figura 04: Interpenetração Molecular do polímero bioadesivo A, com as glicoproteínas do 

muco B. Os estágios (a) (b) e (c) representam o acercamento, contato superficial e 

interpenetração respectivamente46. 

 

A segunda teoria é a teoria da desidratação, quando um material capaz de se 

gelatinizar rapidamente encontra-se em um ambiente aquoso, quando trazido para o contato 

com o gel do muco, este se desidratará rapidamente e forçará a consolidação da junção do 

muco até que o equilíbrio esteja alcançado51. 

 Inúmeras publicações têm mostrado estudos de mecanismos de liberação de fármacos 

em matrizes hidrofílicas. Todavia, a elucidação destes mecanismos de liberação seguem como 

busca constante34.  

  

Considerações Finais 

  Os sistemas matriciais constituem-se numa alternativa segura e eficaz, com custo de 

obtenção muito inferior quando relacionado a outros sistemas de liberação controlada, sendo 

assim uma opção de grande importância no processo industrial. Com um amplo repertório de 

adjuvantes hoje disponíveis no mercado farmacêutico para esse sistema, torna-se uma 

alternativa versátil de fácil adaptação quanto a natureza do fármaco em questão e da cinética 

de liberação desejada. 

 Cada vez mais o número de trabalhos relevantes envolvidos no delineamento de 

sistemas de liberação modificada de fármacos vem crescendo, principalmente com o objetivo 
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de eliminar as mudanças cíclicas na concentração de fármaco no plasma. Embora muitas 

pesquisas ainda estejam em andamento, os sistemas de liberação controlada indicam uma 

direção no desenvolvimento de formulações mais eficazes e seguras.  

A interação das diversas áreas da pesquisa como eletroeletrônica, robótica, química 

farmacêutica, farmacologia entre outras, aliadas a nanotecnologia estão proporcionando 

avanços a passos largos na área de vetorização de fármacos. O crescimento de estudos 

envolvendo novos sistemas de liberação de drogas poderá contribuir não só para aumentar a 

segurança e a eficácia de um fármaco, mas também melhorar o seu desempenho total.  
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