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RESUMO 

 

GIORGETTI, L. Desenvolvimento e caracterização de minicomprimidos 
contendo besilato de anlodipino. 2012. 103 p. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
2012. 
 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver e caracterizar minicomprimidos de 

besilato de anlodipino para liberação imediata. Para tanto, foi realizado um estudo 

de pré-formulação de amostras do fármaco provenientes de diferentes fornecedores. 

Os resultados indicaram que o ativo é de alta solubilidade, de acordo com o Sistema 

de Classificação Biofarmacêutica. Além disso, não foram encontradas diferenças nas 

estruturas cristalinas das matérias-primas estudadas. Em seguida, foi feito um 

estudo de velocidade de dissolução intrínseca (VDI) do besilato de anlodipino, 

utilizando planejamento fatorial fracionado (33-1) cujas variáveis foram o meio de 

dissolução, velocidade de rotação e pressão de compactação. Verificou-se, que a 

VDI do besilato de anlodipino é afetada principalmente pelo meio de dissolução. Por 

fim, nove lotes de minicomprimidos (F1 a F9), contendo o fármaco para liberação 

imediata, foram produzidos de acordo com um planejamento fatorial completo 32, no 

qual foi avaliado o impacto do diluente e do desintegrante nas características físicas 

da formulação e na dissolução do ativo. Os resultados indicam que o diluente 

influencia no peso médio e relação diâmetro / espessura das formulações, o que é 

evidenciado pelas diferentes propriedades plásticas da celulose microcristalina e do 

fosfato de cálcio diidratado. Por outro lado, a eficiência de dissolução é uma 

resposta influenciada pelo uso do desintegrante. Considerando as recomendações 

da OMS para dissolução de medicamentos contendo fármacos de classe I ou III do 

Sistema de Classificação Biofarmacêutica, tal resultado indica que, somente com o 

uso de crospovidona ou croscarmelose, é possível alcançar uma liberação de 85% 

da dose em não mais do que 15 minutos, mesmo se tratando de um fármaco de alta 

solubilidade. 

 

Palavras-chave: Minicomprimidos, pré-formulação, dissolução intrínseca, 

anlodipino.  



ABSTRACT 

 

GIORGETTI, L. Development and characterization of mini-tablets containing 
amlodipine besylate. 2012. 97p. Dissertation (Master's) - Department of 
Pharmaceutics, School of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, São 
Paulo. 2012. 
 

The purpose of this study was to develop and characterize immediate release mini-

tablets containing amlodipine besylate. Accordingly, a pre-formulation study of 

samples of the drug from different suppliers was carried out. The results indicate that 

the active ingredient is highly-soluble, as defined by the Biopharmaceutics 

Classification System. Furthermore, no differences in the crystalline structures of the 

raw material in question were encountered. Subsequently, a study of the intrinsic 

dissolution rate (IDR) of amlodipine besylate was carried out using a fractional 

factorial design (33-1), whose variables were the dissolution medium, rotation speed 

and compaction pressure. We ascertained that the IDR of amlodipine besylate is 

mainly affected by the dissolution medium. Finally, nine batches of mini-tablets (F1 to 

F9) containing the drug for immediate release were produced in accordance with a 

complete factorial design (32), in which the impact of the diluent and the excipient on 

the physical characteristics of the formulation and on the dissolution of the active 

ingredient was assessed. The results indicate that the diluent influences the average 

weight and the diameter / thickeness ratio of the formulations, which is evidenced by 

the different plastic properties of microcrystalline cellulose and calcium phosphate 

dihydrate. On the other hand, dissolution efficiency is influenced by the use of the 

disintegrant. Considering WHO recommendations for the dissolution of medications 

containing class I or III drugs of the Biopharmaceutics Classification System, this 

result indicates that it is possible to attain 85% of the dosage dissolved in less than 

15 minutes only with the use of crospovidone or croscarmellose, even for a highly-

soluble drug. 

 

Keywords: Mini-tablets, pre-formulation, intrinsic dissolution, amlodipine.  



SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO I – ANLODIPINO: PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS E 

FARMACOCINÉTICAS, USO EM TERAPIA COMBINADA E METODOLOGIAS DE 

IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO ..............................................................................  12 

RESUMO.............................................................................................................................   13 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................   14 

1.1. BLOQUEADORES DE CANAIS DE CÁLCIO: DIIDROPIRIDINAS .................    15 

2. ANLODIPINO  .............................................................................................................   18 

2.1. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS .. ..........................................................   18 

2.2. FARMACOLOGIA .............................................................................................  20 

2.3. FARMACOCINÉTICA .......................................................................................  20 

2.3.1. Absorção ........................................................................................................ 21 

2.3.2. Distribuição .................................................................................................    21 

2.3.3. Metabolismo e eliminação ............................................................................  22 

2.4. SEGURANÇA E EFICÁCIA ............................................................................... 22 

2.5. ASSOCIAÇÕES DE ANLODIPINO COM OUTROS FÁRMACOS ....................  23 

2.6. MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO ..................................  30 

3. CONCLUSÃO ...............................................................................................................  35 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...........................................................................   36 

 

CAPÍTULO II –  

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE AMOSTRAS DE BESILATO DE 

ANLODIPINO.......................................................................................................................  46 

RESUMO..............................................................................................................................  47 

1. INTRODUÇÃO...............................................................................................................  48 

2. MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................................  49 

2.1. AMOSTRAS DE FÁRMACO...............................................................................  49 

2.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA ............................................................  50 

2.2.1. Solubilidade  .................................................................................................  50 

2.2.2. Análise Térmica ............................................................................................. 50 

2.2.3. Análise de tamanho de partícula ................................................................... 50 

2.2.4. Difração de raios-X no estado sólido ............................................................  51 

2.2.5. Análise de área superficial ..........................................................................    51 

2.2.6. Densidade verdadeira .................................................................................    52 

2.2.7. Densidade aparente e compactada .............................................................   52 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................    52 



4. CONCLUSÃO ...............................................................................................................  58 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................  59 

 

CAPÍTULO III – INFLUÊNCIA DE DIFERENTES PARÂMETROS NA VELOCIDADE DE 

DISSOLUÇÃO INTRÍNSECA DO BESILATO DE ANLODIPINO .........................................61 

RESUMO .............................................................................................................................  62 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................    63 

2. MATERIAIS E MÉTODOS .........................................................................................     65 

2.1. Fármaco ......................................................................................................    65 

2.2. Planejamento experimental ..........................................................................  65 

2.3. Dissolução intrínseca ...................................................................................   67 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO ..................................................................................   67 

4. CONCLUSÃO ...............................................................................................................  76 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..........................................................................    76 

 

CAPÍTULO IV – DESENVOLVIMENTO DE MINICOMPRIMIDOS CONTENDO BESILATO 

DE ANLODIPINO E AVALIAÇÃO DOS FATORES QUE AFETAM SUAS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DISSOLUÇÃO...............................................................  79 

RESUMO .............................................................................................................................. 80 

1. INTRODUÇÃO ..............................................................................................................  81 

2. MATERIAIS E MÉTODOS .........................................................................................     82 

2.1. MATERIAIS .......................................................................................................  82 

2.2. MÉTODOS ........................................................................................................  82 

2.2.1. Preparo das formulações .............................................................................   82 

2.2.2. Testes físicos ...............................................................................................   84 

2.2.3. Teor de anlodipino .......................................................................................   85 

2.2.4. Perfil de dissolução ......................................................................................   85 

2.2.5. Cálculos Estatísticos ....................................................................................   85 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO..................................................................................    86 

3.1. TESTES FÍSICOS.............................................................................................   86 

3.2. DISSOLUÇÃO .................................................................................................    90 

4. CONCLUSÃO..............................................................................................................    94 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .........................................................................     95 

 

ANEXOS (Informações para os membros de banca julgadora de mestrado / 

doutorado, Currículo Lattes, Ficha de Aluno atualizada) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II    

 

Anlodipino: propriedades farmacológicas e farmacocinéticas, uso 

em terapia combinada e metodologias de identificação e 

quantificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ANLODIPINO: PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS E FARMACOCINÉTICAS, 

USO EM TERAPIA COMBINADA E METODOLOGIAS DE IDENTIFICAÇÃO E 

QUANTIFICAÇÃO 

 

 

RESUMO 

 

A hipertensão é uma doença que se caracteriza pela variação da pressão arterial 

sistólica e diastólica no interior dos vasos sanguíneos. Quando não controlada, pode 

desencadear o aparecimento de outras doenças, podendo levar o paciente à morte. 

Nesse sentido, fármacos cardiovasculares, como o anlodipino, são empregados para 

prevenção e tratamento dessa cardiopatia. O anlodipino (pertencente à terceira 

geração da classe das diidropiridinas) é um bloqueador de canais de cálcio, 

razoavelmente solúvel em água e sensível à luz. Seu efeito vasodilatador 

prolongado é explicado pela ligação iônica do grupo amino protonizado com o 

oxigênio aniônico presente na membrana fosfolipídica dos receptores L. Possui 

biodisponibilidade média de 65%, o que indica a ocorrência significativa de um 

metabolismo de primeira passagem. A administração do fármaco não resulta em 

eventos adversos graves, e sua eficácia é comprovada por uma real diminuição da 

pressão arterial. Atualmente, o anlodipino vem sendo empregado em associações 

com outros fármacos anti-hipertensivos, resultando em efeitos farmacológicos 

potencializados. A terapia combinada, em todos os casos revisados, se mostrou 

mais vantajosa em relação à monoterapia, o que indica uma tendência de escolha 

para o tratamento de doenças cardiovasculares. Por fim, a revisão das metodologias 

para análise de anlodipino indica que a determinação do fármaco é simples, o que 

possibilita um amplo estudo de sua estabilidade, dissolução e farmacocinética. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Doenças cardiovasculares são distúrbios que afetam o bom funcionamento do 

coração e vasos sanguíneos, comprometendo, assim, a circulação de sangue e a 

oxigenação dos tecidos. Atualmente, constituem a principal causa de morte em 

escala global, representando 29% (17,1 milhões) de todos os óbitos. No Brasil, as 

doenças cardiovasculares também são as principais causas de falecimento (149/100 

mil habitantes), apesar da pequena queda da mortalidade registrada entre 1990 e 

2006. As maiores incidências se localizam nas regiões Sul e Sudeste, chegando, 

inclusive, a ultrapassar a média nacional (BRASIL, 2009). 

 As principais causas relacionadas ao surgimento de doenças 

cardiovasculares estão ligadas aos hábitos da população. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde, o sedentarismo, o tabagismo e o estresse cotidiano contribuem 

fortemente para o aparecimento de hipertensão, diabetes e obesidade (OKSANEN 

et al., 2012; YARLIOGLUES et al., 2010). 

A hipertensão é uma doença que se caracteriza pela variação da pressão 

arterial sistólica e diastólica no interior dos vasos sanguíneos. Tal enfermidade 

geralmente é precedida por um estágio anterior denominado pré-hipertensão, 

caracterizada quando a pressão arterial sistólica varia de 120 mmHg a 139 mmHg e 

a diastólica, de 80 a 89 mmHg. Nos últimos anos, tem-se dado uma atenção cada 

vez maior a essa etapa, pois ela aparece de forma precoce na vida humana, 

principalmente em adolescentes sedentários. Logo, quando não tratada 

corretamente (através de atividades físicas e mudanças de hábitos alimentares), 

pode avançar para um quadro de hipertensão propriamente dita, que já requer a 

utilização de fármacos para ser combatida (ACOSTA et al., 2012; FALKNER et al., 

2008; MCNIECE et al., 2007). 

Quando a pressão arterial sistólica e diastólica atingem níveis superiores a 

140 mmHg e 90 mmHg, respectivamente, fica caracterizada uma situação de risco 

cardiovascular, pois a força excessiva de bombeamento enfraquece o músculo 

cardíaco (CARRETERO & OPARIL, 2000). Apesar de não haver manifestação de 

sintomas no estágio inicial da doença, o indivíduo tem grandes chances de ter sua 

saúde seriamente comprometida a médio e longo prazo. A hipertensão, quando não 



15 

 

controlada, pode desencadear o aparecimento de outras doenças, como diabetes e 

insuficiência renal aguda, podendo levar o indivíduo à morte (MESSERLI et al., 

2007; NOSADINI & TONOLO, 2002). 

 

 Nesse sentido, fármacos cardiovasculares são empregados para prevenção e 

tratamento de doenças de coração, vasos sanguíneos e linfáticos. Compreendem 

um vasto número de ativos, organizados nas seguintes classes principais: 

antiarrítmicos, dilatadores de vasos coronarianos, anti-hipertensivos, fármacos 

contra a aterosclerose e contra insuficiência cardíaca congestiva (KOROLKOVAS, 

2009). São quase sempre utilizados em terapia combinada, ou seja, empregando-se 

dois ou mais fármacos para a condução adequada do tratamento (GRADMAN et al., 

2010).  

 

1.1. BLOQUEADORES DE CANAIS DE CÁLCIO: DIIDROPIRIDINAS 

 

Canais de cálcio são proteínas transmembranosas que, mediante 

despolarização, permitem a passagem de íons Ca2+ para o meio interno de células 

excitáveis da musculatura lisa cardíaca, que desempenham um papel importante na 

atividade de contração dos vasos sanguíneos (BERRIDGE et al., 2000). 

Dentre os diversos grupos de fármacos que são utilizados para combater as 

causas e efeitos da contração excessiva dos vasos, (o que gera hipertensão), os 

bloqueadores de canais de cálcio (BCC) representam uma importante alternativa 

farmacológica no tratamento desses distúrbios, atuando, principalmente, como 

vasodilatadores. Seu mecanismo de ação, de uma forma geral, consiste na 

interrupção do fluxo de cálcio extracelular para o interior da célula, através da 

inibição do canal L dependente de voltagem, presente em praticamente todas as 

células da musculatura lisa arterial do miocárdio (ELLIOT & RAM, 2011). O bloqueio 

desse canal resulta na diminuição da concentração do cálcio intracelular, resultando 

na dilatação das artérias, arteríolas periféricas e dos vasos cerebrais (Figura 1).  
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Figura 1 – Mecanismo de ação dos bloqueadores de canal de cálcio 

 

Os BCC têm como protótipos o diltiazem (da família das benzotiazepinonas), 

o verapamil (do grupo das fenilalquilaminas) e o nifedipino (pertencente à classe das 

diidropiridinas). Seus efeitos farmacológicos, além do conhecido relaxamento dos 

vasos sanguíneos, estão relacionados, em alguns casos, com a atividade 

antiarrítmica e fortalecimento do endotélio coronariano (LUSCHER et al., 2009). 

Estudos recentes indicam outras aplicações para os BCC, tais como tratamento de 

glaucoma, hipertensão pulmonar, doença de Parkinson, mal de Alzheimer, entre 

outros (PASTERNAK et al., 2012; ANEKONDA & QUINN, 2011; ARAIE & MAYAMA, 

2011; TONELLI et al., 2010; ISKEDJIAN et al., 2009). 

As diidropiridinas são assim chamadas por apresentarem um anel 

diidropiridínico ligado a um anel fenila contendo substituintes. A Figura 2 mostra a 

estrutura básica desse grupo, com os respectivos substituintes que caracterizam os 

fármacos da classe. Embora os ativos sejam quimicamente semelhantes entre si, 

eles diferem em propriedades farmacológicas e farmacocinéticas que podem ser 

significantes, do ponto de vista terapêutico (TRIGGLE, 2007).  
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Figura 2 – Estrutura das diidropiridinas e substituintes encontrados nos diferentes 

fármacos dessa classe. Me = grupo metila; Et = grupo etila; But = grupo butila; Ph = 

grupo fenila (adaptado de TRIGGLE, 2007). 

 

Os fármacos diidropiridínicos são seletivos para a musculatura lisa vascular, 

ligando-se especificamente à subunidade 1 do canal L, que nada mais é do que um 

sensor que promove a mudança de conformação do canal de cálcio, abrindo e 

fechando o poro por onde passam os íons Ca2+. Com os canais fechados, o influxo 

de íons fica menor, gerando, assim, um efeito vasodilatador que reduz a pressão 

sistêmica e aumenta a oferta de sangue rico em oxigênio para as células dos tecidos 

miocárdicos (EDRAKI et al., 2009; KOROLKOVAS, 2009). 

São conhecidas, atualmente, três gerações de fármacos diidropiridínicos 

(Figura 3). A primeira geração é representada pelo nifedipino, inserido na terapia 

contra a hipertensão na década de 1970. Já a segunda conta com vários ativos 

derivados, como o nisoldipino, nicardipino, nomodipino, felodipino e nitrendipino. Por 

fim, a terceira e atual geração de diidropiridinas tem o anlodipino como principal 

exemplo (EPSTEIN, 1999; FREEDMAN & WATERS, 1987). 
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Figura 3 – Distribuição dos fármacos na família dos bloqueadores de canais de 

cálcio (BCC) 

 

Assim, o objetivo deste trabalho é atualizar, com base na revisão da literatura, 

as informações acerca das propriedades farmacológicas e farmacocinéticas do 

fármaco anlodipino, bem como identificar as associações que utilizam esse ativo no 

tratamento da hipertensão e os mais recentes e relevantes métodos analíticos para 

sua determinação e quantificação. 

 

2. ANLODIPINO 

 

2.1. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Anlodipino (Metil etil 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-

diidropiridina-3,5-dicarboxilato), de fórmula empírica C20H25ClN2O5 e peso molecular 

408,9 g.mol-1, é um fármaco de terceira geração da classe das diidropiridinas, 

introduzido na terapêutica em meados da década de 1980 pela Pfizer Inc., sob o 

nome Norvasc® (EPSTEIN, 1999). Sua estrutura contém a cadeia longa denominada 

2-aminoetoximetila, que protege o anel diidropiridínico da oxidação promovida pela 

enzima citocromo P450 (KATOH et al., 2000). Possui, ainda, um carbono assimétrico, 

o que lhe confere a existência dos isômeros S (-) e R (+), que possuem propriedades 

farmacológicas distintas (KIM et al., 2009).  
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O fármaco, disponível majoritariamente na forma do sal besilato (Figura 4), se 

caracteriza por ser um pó branco, com ponto de fusão de 195°C a 204°C, estável em 

condições normais de temperatura e umidade. É razoavelmente solúvel em água e 

solúvel em etanol. Seu coeficiente de partição (log P) é de 1,9, o que sugere que a 

molécula é hidrofílica em valores fisiológicos de pH.  Possui quatro formas distintas: 

anidra, monohidratada, dihidratada e amorfa (KORADIA et al., 2010).  

 

Figura 4 – Estrutura química do besilato de anlodipino 

Além do mais, o anlodipino possui notável sensibilidade frente à luz. Estudos 

de fotoestabilidade demonstram que o anel diidropiridínico sofre oxidação quando 

irradiado com luz ultravioleta, o que leva o fármaco a uma rápida degradação. Nesse 

sentido, a complexação com -ciclodextrinas promove uma significativa melhora na 

fotoestabilidade do ativo, reduzindo sua quantidade degradada a 3% após 9 horas 

de ensaio (FASANI et al., 2008; RAGNO et al., 2003). 

O fármaco possui um valor de pKa igual a 8,7, o que significa que, após a 

dissociação do sal, ele se encontra dissolvido e na forma ionizada nos fluidos do 

trato gastrointestinal (VAN ZWIETEN, 1994). Pelo fato de possuir alta solubilidade 

em todas as faixas de pH, a literatura mostra que os ensaios de dissolução in vitro 

são conduzidos tanto em meio ácido (HCl 0,1M e HCl 0,01M), quanto em tampões 

praticamente neutros (tampão fosfato pH 6,8; 7,2 e 7,4). No caso de comprimidos de 

liberação imediata, usa-se o aparato 2 (pá) a 50 ou 75 rpm, em 500 mL de meio a 

37°C. O tempo de ensaio é de 60 minutos (ÇELEBIERI et al., 2010; MALESUIK et 

al., 2006).   
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No que se diz respeito ao Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB), 

não há um consenso com relação a qual classe o anlodipino pertence. Apesar de ser 

um fármaco de alta solubilidade, seu valor intermediário de biodisponibilidade (65%) 

levantam dúvidas quanto à permeabilidade do ativo, o que leva alguns autores a 

identificá-lo como fármaco de classe 1, e outros como fármaco de classe 3 

(LINDENBERG et al., 2004). Por outro lado, KANDELWHAL e colaboradores (2007) 

classificam o anlodipino de acordo com outro sistema, que considera a taxa de 

metabolismo como critério de permeabilidade. De acordo com essa classificação, o 

anlodipino é inserido na classe 3, por ser de alta solubilidade e baixo metabolismo.  

 

2.2. FARMACOLOGIA 

Em comparação com as duas gerações anteriores de bloqueadores de canais 

de cálcio, o anlodipino possui uma diferença fundamental, pois se converte à forma 

ionizada em pH fisiológico. Assim, o mecanismo de ação do fármaco é explicado 

pela ligação iônica do grupo amino protonizado com o oxigênio aniônico presente na 

membrana fosfolipídica, o que explica o início de ação lento e efeito prolongado de 

vasodilatação (AUSTIN et al., 2005; MASON et al., 1989).  

Adicionalmente, o anlodipino possui uma conhecida atividade antioxidante. 

Estudos com células endoteliais apontam que o fármaco reduz significativamente a 

liberação do ânion superóxido, responsável pelo stress oxidativo dos tecidos 

(detectado com grande frequência em pacientes diabéticos). Adicionalmente, o 

isômero R (+) é apontado como o promotor da liberação do óxido nítrico (NO), que 

exerce função protetora sobre as células mencionadas, evitando assim o surgimento 

de doenças como aterosclerose (ROSENKRANZ et al., 2006).  

 

2.3. FARMACOCINÉTICA 

Devido ao fato de o anlodipino ser um fármaco diidropiridínico com 

características farmacodinâmicas diferentes dos seus antecessores, sua 

farmacocinética tem sido estudada com certa frequência ao longo dos últimos anos. 

Um dos primeiros trabalhos sobre o tema avaliou a biodisponibilidade do ativo, 

comparando os perfis apresentados por pacientes saudáveis tratados com doses 

orais e intravenososas do fármaco (FAULKNER et al., 1986). Conforme apresentado 
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na Tabela 1, a biodisponibilidade do anlodipino, quando administrado por via oral, é 

de aproximadamente 65%, em média. Da mesma forma, a administração contínua 

da forma sólida revelou que o equilíbrio estável (steady-state) é atingido após sete 

dias. 

 

Tabela 1 – Parâmetros farmacocinéticos de doses intravenosas e orais 
de anlodipino em homens saudáveis. Resultados expressos em valores 

médios ± desvio padrão (FAULKNER et al., 1986). 

 
intravenosa oral 

Cmax (ng.mL-1) **** 5,9 ± 1,2 

Tmax (h) **** 7,6 ± 1,8 

Área sob a curva (ng.h.mL-1) 371 ± 69 238 ± 54 

Biodisponibilidade média (%) **** 64 
 (faixa: 52-88) 

Clearance (mL.min-1.kg-1) 7,0 ± 1,3 **** 

Volume de distribuição (L.kg-1) 21,4 ± 4,4 **** 

Meia vida (h) 33,8 ± 5,3 35,7 ± 6,1 

Constante de Eliminação (Kel, h
-1) 0,021 ± 0,0032 0,020 ± 0,0036 

 

2.3.1. Absorção 

O anlodipino, quando administrado na forma de comprimidos ou cápsulas, é 

absorvido de forma lenta, atingindo o máximo de concentração em 

aproximadamente 8 horas, tanto em adultos quanto em crianças. Aparentemente, 

não há alteração da absorção em função do estado alimentar do indivíduo, o que 

indica que a dose pode ser tomada antes ou depois das refeições. A concentração 

plasmática máxima, Cmax, obtida dos estudos de biodisponibilidade, varia de 238 a 

311 ng.h.mL-1 (LIU et al., 2009; PICO et al., 2008; FLYNN et al., 2006; VINCENT et 

al., 2000; FAULKNER et al., 1986).  

 

2.3.2. Distribuição 

Ao chegar à circulação sanguínea, o anlodipino possui forte interação com as 

proteínas plasmáticas do sangue, ligando-se a elas, de forma estereoseletiva, a uma 

razão de aproximadamente 95%. Devido ao pKa elevado, o fármaco encontra-se 
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ionizado e completamente dissolvido nos meios fisiológicos, sendo prontamente 

distribuído para todos os tecidos do organismo (MADDI et al., 2010). 

 

2.3.3. Metabolismo e eliminação 

O anlodipino, ao ser absorvido e transportado para o fígado, sofre intensa 

metabolização de primeira passagem graças à ação das enzimas citocromo P450 

CYP3A4 e CYP3A5. O tempo de meia-vida do fármaco é de 35 a 50 horas e sua 

eliminação é feita majoritariamente através das vias renais (KIM et al., 2009). 

Atualmente, são conhecidos 32 metabólitos diferentes, quantificados em 

experimentos com hepatócitos de ratos através cromatografia líquida acoplada a 

espectrômetro de massa. Nenhum dos referidos metabólitos possui toxicidade 

(SUCHANOVA et al., 2008).  

 

2.4. SEGURANÇA E EFICÁCIA 

Anti-hipertensivos são geralmente prescritos pela classe médica para uso 

contínuo, isto é, o paciente deve se dedicar ao tratamento por um longo período de 

tempo a fim de que os sintomas adversos provenientes do aumento da pressão 

arterial não voltem a prejudicar sua saúde. Assim, é necessário o estudo da 

segurança e eficácia desses medicamentos, uma vez que sua administração 

cotidiana pode causar, a médio e longo prazo, efeitos prejudiciais ao organismo.  

No caso do anlodipino, alguns trabalhos foram conduzidos para avaliar a 

segurança do fármaco, quando usado em monoterapia contra hipertensão nos 

estágios médio e grave da doença. Não foi detectado risco letal associado ao uso 

prolongado do ativo. No entanto efeitos adversos moderados, representados por 

edema periférico, nasofaringite e dor de cabeça, são observados em uma faixa de 

37 a 45% das populações estudadas. Os mesmos estudos também demonstram, de 

uma forma geral, que a incidência de problemas gerados pelo tratamento é diferente 

entre pacientes idosos (maiores de 65 anos) e os mais jovens, o que sugere que os 

grupos mais velhos possuem maior resistência a efeitos adversos  (FLACK et al., 

2009; DESTRO et al., 2008; SMITH et al., 2007).  
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O fármaco é comumente utilizado como anti-anginoso e anti-hipertensivo, em 

doses únicas que variam de 5 a 10 mg por dia para adultos e 2,5 a 5 mg para 

crianças menores de seis anos. No entanto, há relatos de superdosagem (muitas 

vezes originada por auto-medicação indevida), que resultaram em casos de 

hipotensão grave, bradicardia, disritmia, náuseas, edema pulmonar e insuficiência 

renal aguda. O tratamento emergencial para a overdose de anlodipino compreende 

lavagem intestinal e administração intravenosa de dopamina, epinefrina e cálcio 

(KUTE et al., 2011; BENSON et al., 2010; EZIDIEGWU et al., 2008). 

A eficácia do anlodipino, assim como de todos os anti-hipertensivos, é dada 

pela diminuição da pressão arterial, tomada do paciente quando ele está sentado e 

em pé. Ensaios clínicos randomizados promovidos por FLACK e colaboradores 

(2009) mostram que o uso do fármaco acarretou em uma diminuição da pressão 

sistólica equivalente a 22,6 mmHg para pacientes com valores entre 160 e 200 

mmHg. Da mesma forma, o anlodipino mostrou ser útil para o tratamento de 

pacientes pré-hipertensos, reduzindo a pressão sistólica de 129 mmHg para 124 

mmHg, em média (NISSEN et al., 2004).  

Não há contraindicações relevantes para o uso do anlodipino no tratamento 

da hipertensão, a não ser em casos de hipersensibilidade e gravidez. Da mesma 

forma que os demais bloqueadores de canais de cálcio, deve-se evitar a 

administração do fármaco quando o paciente apresenta risco de infarto iminente, 

ocasionado pelo enfraquecimento da musculatura do ventrículo esquerdo do 

coração (ELLIOTT & RAM, 2011).   

 

2.5. ASSOCIAÇÕES DE ANLODIPINO COM OUTROS FÁRMACOS 

Embora seja possível identificar uma causa específica para a hipertensão em 

alguns pacientes, a elevação da pressão arterial é causada, geralmente, por 

aspectos multifatoriais e concomitantes, como perda de vasotonicidade, performance 

cardíaca, hipercolesterolemia, entre outros. Sendo assim, o emprego de apenas um 

medicamento para combate à hipertensão limita a possibilidade de sucesso da 

terapêutica. (GRADMAN et al., 2010). 
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Dessa forma, a terapia combinada (Figura 5) é uma estratégia que consiste 

na coadministração de dois ou mais fármacos, escolhidos com o devido critério, 

visando um poder terapêutico maior do que aquele encontrado quando se usa 

apenas um ativo para o tratamento (monoterapia). A base para o sucesso de uma 

terapia combinada se resume na sua eficácia, na tolerabilidade entre os fármacos 

(ausência de incompatibilidade química) e na aderência do paciente ao tratamento 

(GRADMAN et al., 2010).  

 

Figura 5 – Requisitos para o sucesso de uma terapia combinada 

 

Fármacos anti-hipertensivos usados em terapia combinada geralmente são de 

classes complementares, ou seja, atuam contra diferentes causas de hipertensão. 

Uma meta-análise feita por WALD e colaboradores (2009), a partir de 42 trabalhos 

publicados na literatura, demonstrou que a terapia combinada (envolvendo, por 

exemplo, associações de bloqueador de canal de cálcio administrado com inibidor 

da enzima conversora de angiotensina) possui eficácia  cinco vezes maior do que a 

alcançada dobrando-se a dose de um dos componentes na monoterapia.  

Atualmente os fármacos usados em terapia combinada são formulados em 

SPCs (single-pill combinations), que nada mais são do que formas farmacêuticas 
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que contém todos os princípios ativos necessários para o tratamento. Além de 

aumentar a segurança e eficácia, o uso dessas formulações (comprimidos ou 

cápsulas) representa uma queda no custo financeiro para o paciente, aumentando, 

assim, sua adesão ao tratamento (HUSSEIN et al., 2010; BURNIER et al., 2009).    

Apesar de o anlodipino ter uma importante função no controle da pressão 

arterial, ele raramente é administrado de forma isolada em um tratamento contra 

hipertensão. Dessa forma, o BCC quase sempre é recomendado em concomitância 

com anti-hipertensivos de outra classe, como, por exemplo, beta-bloqueadores, 

diuréticos, hipocolesterolêmicos, e fármacos que atuam no sistema renina-

angiotensina-aldoster\ona, na forma de comprimidos separados ou SPCs.   

A Tabela 2 apresenta algumas dos principais estudos clínicos encontrados na 

literatura, envolvendo associações medicamentosas contendo anlodipino.  
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Tabela 2 - Fármaco usados juntamente com anlodipino em terapias  
combinadas para o tratamento da hipertensão 

  Fármaco 
Forma  

administrada 
Tipo de 
 estudo 

Principais 
 efeitos da associação 

Referência 

1 

Olmesartana SPC 

Comparação 
terapia 

combinada / 
placebo 

66,7% dos pacientes 
tiveram significativa 

redução na pressão arterial 

(CHRYSANT 
et al., 2009) 

Telmisartana 
Comprimidos  

separados 

Comparação 
de  

terapias 
combinadas 

Diminuição média da 
pressão sistólica  em 4,8 

mmHg,  
o que não foi alcançado 
nos outros tratamentos 

(BEKKI et 
al., 2010) 

Valsartana 
Comprimidos  

separados 

Comparação 
terapia 

combinada / 
monoterapia 

Diminuição do risco de 
hipertensão em jovens e 

idosos 

(ALLEMANN 
et al., 2008; 

SMITH et al., 
2007) 

2 Alisquireno 
N.E. 
(Não 

especificado) 

Comparação 
terapia 

combinada / 
monoterapia 

Diminuição média  de  34,1 
mmHg na pressão sistólica  

em 57% dos pacientes 
 (contra 28,9 mmHg em 
48% dos submetidos à 

monoterapia) 

(BLACK et 
al., 2011) 

3 

Benazepril 

SPC  
Comparação 
de terapias 
combinadas 

Diminuição do o risco de 
infarto em 20% comparado 

com 
benazepril/hidroclorotiazida 

(JAMERSON 
et al., 2008) 

SPC  

Comparação 
terapia 

combinada / 
monoterapia 

Maior eficiência na 
redução  

da pressão arterial em 
relação à monoterapia com 

anlodipino 

(IZZO et al., 
2010) 

Enalapril 
Comprimidos  

separados 

Comparação 
terapia 

combinada / 
monoterapia 

Pressão sistólica arterial 
adequada em 65,8% dos 
paceintes ( 7% a mais do 
que a porcentagem dos 

submetidos à 
monoterapia); redução de 

albuminúria 

(HALIMI et 
al., 2007) 
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Tabela 2  - Fármacos usados em associação com anlodipino em terapias  
combinadas para o tratamento da hipertensão - continuação 

  Fármaco 
Forma  

administrada 
Tipo de 
 estudo 

Principais 
 efeitos da associação 

Referência 

3  
  

Perindopril N.E. 

Comparação 
de  

terapias 
combinadas 

Diminuição da pressão 
arterial e não ocorrência 

de eventos adversos, 
quando comparados com 

associação atenolol / 
tiazidas 

(POULTER, 
2011) 

Ramipril N.E. 

Comparação 
terapia 

combinada / 
monoterapia 

Associação foi a melhor 
alternativa de tratamento 

da hipertensão 
 em 7 dos 8 centros 
clínicos estudados 

(MIRANDA et 
al., 2008) 

4 

Atenolol 
Comprimidos  

separados 

Comparação 
terapia 

combinada / 
monoterapia 

Isquemia miocárdica  
reduziu em 72% dos 

pacientes (contra 57% 
dos submetidos à 
monoterapia com 

atenolol) 

(DAVIES et 
al., 1995) 

Metoprolol SPC 

Comparação 
de  

terapias 
combinadas 

Associação apresentou 
as mesmas vantagens do 

uso  
de inibidor do receptor de 
angiotensina II com BCC  

(PAREEK et 
al., 2010) 

5 
Hidrocloro- 

tiazida 
SPC  

Comparação 
de  

terapias 
combinadas 

Em conjunto com inibidor 
de receptor de 
angiotensina, a 

associação reduz 
signifcativamente 

 os níveis de pressão 
arterial nos pacientes                 

(CHRYSANT et 
al., 2012; 

DEEKS, 2011; 
CALHOUN et al., 

2009) 

6 Atorvastatina 

SPC 
(Caduet®);  

comprimidos 
separados 

Comparação 
terapia 

combinada / 
monoterapia 

Considerável redução na 
pressão arterial e  

nos níveis de colesterol e 
LDL** 

(OLIVER et al., 
2011; CURRAN, 
2010; HUSSEIN 

et al., 2010) 

 
Classes dos fármacos associados com anlodipino: 1 – Antagonistas de receptores de angiotensina II; 2 – Inibidor 

de renina; 3 – Inibidores da enzima conversora de angiotensina; 4 – -bloqueadores; 5 – Diurético; 6 – 
Hipocolesterolêmico. 
*SPC  single-pill combination; ** LDL  low-density lipoprotein (lipoproteína de baixa densidade).  
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A revisão das terapias combinadas envolvendo anlodipino permite inferir que 

o fármaco é comumente associado com antagonistas do receptor de angiotensina II, 

inibidores de renina e da enzima conversora de angiotensina, agindo de forma 

destacada no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Com efeito, esse sistema 

desempenha um papel fundamental no equilíbrio cardiovascular, e uma eventual 

hiperatividade pode levar o indivíduo ao estado hipertenso (WEIR & DZAU, 1999).  

Inibidores de renina (IR), representado especialmente pelo fármaco 

alisquireno, desativam a enzima responsável pela conversão de angiotensinogênio a 

angiotensina I, quebrando, assim, a cascata de formação do agente vasoconstritor 

angiotensina II. Por outro lado, inibidores da enzima conversora de angiotensina, 

(iECA) como benazepril e enalapril, impedem o funcionamento da proteína que 

transforma a agiotensina I em angiotensina II, o que evita a formação do substrato 

para os receptores AT1 dos vasos sanguíneos. Já os antagonistas do receptor de 

angiotensina II (ARA), tais quais valsartana e olmesartana, são fármacos que 

competem com o substrato pelo referido sítio receptor no endotélio vascular 

(JACKSON & GARRISON, 2011).  

Embora esses fármacos possuam reconhecida atividade contra os 

mecanismos da hipertensão, a associação com  anlodipino se apresenta como uma 

interessante vantagem do ponto de vista farmacológico, uma vez que a eficácia na 

redução da pressão arterial é potencializada pela sinergia entre a regulação do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona e o bloqueio dos canais de cálcio nas 

células endoteliais vasculares. Algumas associações, além de mostrarem boa 

tolerabilidade, se destacaram pela diminuição dos eventos adversos, com ênfase 

para a redução do quadro de edema periférico causado pela administração isolada 

do anlodipino (BLACK et al., 2011; ALLEMANN et al., 2008; JAMERSON et al., 

2008; SMITH et al., 2007).  

Adicionalmente, o anlodipino também pode ser empregado em terapia 

combinada com -bloqueadores, que são fármacos capazes de exercer efeito 

antagonista sobre os receptores de noradrenalina presentes no tecido miocárdico. 

Além da ação sinérgica que resulta em sucesso maior no tratamento, a associação 

apresenta uma grande vantagem em relação aos BCC não diidropiridínicos (como 
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diltiazem e verapamil), que, quando administrado com fármacos como enalapril, 

resultam em efeitos adversos bem acentuados, como intensa bradicardia e aumento 

do risco de parada cardíaca (GRADMAN et al., 2010). 

O emprego de associações envolvendo apenas anlodipino e diuréticos, como 

a hidroclorotiazida, não traz nenhuma ganho em comparação com a monoterapia 

envolvendo algum dos dois fármacos. No entanto, a combinação tripla anlodipino / 

ARA / hidroclorotiazida (Exforge – HCT) se constitui como uma excelente alternativa, 

o que é evidenciado por trabalhos recentes que mostram um efeito hipotensivo mais 

satisfatório do que o apresentado pela combinação anlodipino / ARA (CHRYSANT et 

al., 2012; DEEKS, 2011; CALHOUN et al., 2009).   

Dentre os hipocolesterolêmicos, a atorvastatina é, de longe, a principal 

molécula associada ao anlodipino para o tratamento de hipertensão vinculada ao 

aumento de colesterol e da lipoproteína de baixa densidade (low-density lipoprotein - 

LDL). No mercado farmacêutico americano, a associação é regulamentada pela 

agência de saúde local (FDA) e vendida na forma de SPC, sob o nome Caduet® 

(Pfizer, Inc.). Com efeito, diversos estudos clínicos têm sido publicados no sentido 

de ressaltar a vantagem dessa terapia combinada com relação à eficácia, 

tolerabilidade e adesão do paciente, em comparação ao emprego dos dois fármacos 

isoladamente. De forma semelhante ao que foi visto na combinação anlodipino / 

ARA, o uso de atorvastatina junto com o bloqueador de canal de cálcio mostra boa 

tolerabilidade e diminuição da ocorrência de efeitos adversos (OLIVER et al., 2011; 

CURRAN, 2010; HUSSEIN et al., 2010). 

 Alguns trabalhos mais recentes, desenvolvidos em escala laboratorial, 

demonstram uma promissora eficácia da associação anlodipino / atorvastatina na 

prevenção da isquemia cerebral (doença caracterizada pela redução do fluxo 

sanguíneo no cérebro). Em comparação com a monoterapia, a combinação resultou 

em menor volume de infarto e redução do stress oxidativo no tecido nervoso de ratos 

tipo Zucker (KAWAI et al., 2011). No entanto, nenhum estudo clínico em humanos foi 

apresentado para fundamentar essa propriedade neuroprotetora da associação. 
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2.6. MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO 

A literatura apresenta vários registros acerca da determinação e quantificação 

do anlodipino isolado ou em associação com outros fármacos, utilizando diversas 

técnicas, sendo as mais comuns a espectrofotometria no ultravioleta (UV), 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), cromatografia em camada delgada 

de alta eficência (CCDAE) e eletroforese capilar (EC).  A primeira técnica se 

caracteriza por ser mais simples, devido à rapidez e ao baixo custo de análise, 

enquanto as outras três são mais demoradas e exigem maior volume de tempo e 

dinheiro, de acordo com o método a ser trabalhado. Por outro lado, CLAE, CCDAE e 

EC permitem uma determinação e quantificação mais precisa e exata, e são, na 

maioria das vezes, capazes de identificar o composto de interesse em meios mais 

complexos, como, por exemplo, fluidos biológicos.  

Atualmente, técnicas modernas, como cromatografia líquida ultra-eficiente 

(CLUE) e CLAE acoplado a espectrômetro de massa (CLAE -EM) tem sido 

utilizadas. A Tabela 3 mostra alguns dos mais recentes métodos empregados para 

análise de anlodipino.  

 
Tabela 3 – Métodos de determinação e quantificação envolvendo anlodipino 

  

Amostra Método 
Fase  

estacionária 
Fase Móvel Referência 

          

Anlodipino em 
comprimidos 

eletroforese  
capilar 

Capilar de 
sílica  

57 cm x 5m 

Tampão citrato: 
metanol  

(80:20 v/v), pH 
7,0 

(JANKOVICS et al., 
2008) 

Fluorescência *** *** 
(ABDEL-WADOOD 

et al., 2008) 

UV *** *** 
(RAHMAN & 
HODA, 2003) 

UV - Visível *** *** 
(LAKSHMI ASWINI 

et al., 2012) 
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Tabela 3 – Métodos de determinação e quantificação envolvendo anlodipino  
(continuação) 

  

Amostra Método 
Fase  

estacionária 
Fase Móvel Referência 

Anlodipino  
(enantiômeros) 

eletroforese  
capilar 

Capilar de 
sílica 

(Ohiolumex) 

57 cm x 5m 

Tampão fosfato 
100 mM: solução 

de HP-- CD (*) 
5mM 

(NOJAVAN & 
FAKHARI, 2010) 

Anlodipino em 
soro ou plasma 

humano 

CLAE -  
fluorescência 

Shimpack 

C18, 5m 

Tampão fosfato: 
trietilamina: 

metanol (pH 2,5) 
- gradiente 

(BAHRAMI & 
MIRZAEEI, 2004) 

CLAE - EM 

Zorbax 300 
SB C18, 

5m 

Água: acetonitrila 
(gradiente) 

(MIROSHNICHENKO 
et al., 2008) 

CLAE - UV 
Nucleosil C8, 

4m 

Tampão fosfato: 
acetonitrila 
(63:37 v/v) 

(ZARGHI et al., 2005) 

Anlodipino e 
atenolol 

(associação em 
comprimido) 

CCDAE 
Sílica gel 60 

F 254 

Cloreto de 
Metileno: 

metanol: solução 
de amônia 

(8,8:1,3:0,1 v/v) 

(ARGEKAR & 
POWAR, 2000) 

Anlodipino e 
atorvastatina 

(associação em 
comprimido) 

CLAE - UV RP-C18, 5m 

Metanol: tampão 
fosfato: 

acetonitrila 
(60:30:10 v/v) 

(SHAH et al., 2008) 

UV *** *** 
(DARWISH et al., 

2011) 

CLAE - 
EM/EM 

Eclipse XDB 

C18, 3,5 m 

ácido fórmico 
0,1%: 

Acetonitrila 
(gradiente) 

(YU et al., 2011) 

eletroforese  
capilar 

Sílica capilar 
fundida 
(50cm x 

75m) 

Tampão fosfato: 
metanol (80:20 

v/v), pH 6,5  

(HEFNAWY et al., 
2009) 
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Tabela 3 – Métodos de determinação e quantificação envolvendo anlodipino  
(continuação) 

 

Amostra Método 
Fase  

estacionária 
Fase Móvel Referência 

Anlodipino, 
atorvastatina, 
benazepril e 

ramipril 

CLAE - 
EM/EM 

Zorbax SB 

C18, 5m 

Ácido fórmico 
0,1% : 

Acetonitrila 
(15:85 v/v) 

(PILLI et al., 2011) 

Anlodipino e 
benazepril  

(associação em 
comprimido) 

CLAE - UV 

Zorbax RP 
C18,  

5m 

Tampão fosfato: 
acetonitrila  
(65:35 v/v) 

(NAIDU et al., 2005) 

CLUE - UV 
Acquity UPLC 

C8, 1,7 m 

Tampão fosfato: 
metanol: 

acetonitrila 
(45:27,5:27,5 

v/v) 

(NAIDU et al., 2005) 

Anlodipino, 
Hidroclorotiazida 

e Losartana 

UV-Visível, 
Método 

Quimiométrico 
*** *** 

(NAGAVALLI et al., 
2010) 

CLAE - UV,  
Esp. UV 

Kromasil C18 
Tampão fosfato: 

acetonitrila 
(57:43), pH 3,7 

(WANKHEDE et al., 
2010) 

Anlodipino, 
Hidroclorotiazida 
e Telmisartana 

CLUE - UV 

Acquity UPLC 
RP-18, 1,7 

m 

Mistura de Fase 
móvel A e B (**) 

(NALWADE et al., 
2011) 

Anlodipino, 
Hidroclorotiazida 

e Valsartana 
(associação em 
comprimidos) 

CLAE - UV 
Luna C18, 

5m 

Metanol: tampão 
fosfato (68:32 

v/v) pH 5,5 

(VIGNADUZZO et al., 
2011) 

CLAE - UV; 
CCDAE 

Luna C18, 

5m; 
Silica Gel 60 

F254 

Tampão acetato: 
metanol 

(gradiente); 
Clorofórmio: 
ácido acético 

glacial: acetato 
de n-butila 

(8:4:2) 

(VARGHESE & 
RAVI, 2011) 

CLAE - DAD 

Zorbax SB 
C8,  

5m 

Tampão fosfato: 
acetonitrila 
(gradiente) 

(SHAALAN & BELAL, 
2012) 
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Tabela 3 – Métodos de determinação e quantificação envolvendo anlodipino  
(continuação) 

  

Amostra Método 
Fase  

estacionária 
Fase Móvel Referência 

Anlodipino e  
Metoprolol 

CLAE - EM 
Perless C18,  

5m 

Metanol: água 
com  

0,5% ácido 
fórmico (80:20 

v/v) 

(SARKAR et al., 
2008) 

CLAE - UV 
Hyperlsil 

Cyano 5m 

Tampão aquoso:  
acetonitrila 
(85:15 v/v) 

(DONGRE et al., 
2008) 

Anlodipino e  
Nevibolol 

CLAE - DAD 

Hyperlsil 
Cyano e 
Zorbax 

Cyano, 5m 

Tampão fosfato: 
acetonitrila:  

metanol 
(45:45:10 v/v), 

pH 6,0 

(JOSHI et al., 2009) 

Anlodipino e 
Olmersatana 

CLAE - UV 
CCDAE 

ODS 3 C18, 

5m;  
Silica Gel 60 

F 254 

Acetonitrila: 
Tampão acetato 
(55:45 v/v) pH 3; 
n-butanol, ácido 
acético e água 

(5:1:0,1 v/v) 

(KAMBLE et al., 
2010) 

CLAE-UV 

Teknocroma 
C18,  

5m 

Acetato de 
amônio: 

acetonitrila 
 (40:60 v/v) 

(QUTAB et al., 2009) 

Anlodipino e 
perindopril 

(associação em 
comprimido) 

CLAE - UV 
fase reversa 

Eclipse XDB 

C8, 5m 

Tampão fosfato: 
acetonitrila 

(65:35 v/v) pH 
2,6 

(PRAJAPATI et al., 
2011) 

Anlodipino e 
Ramipril 

CLAE - UV 
fase reversa 

BDS C18, 

5m 

Tampão fosfato: 
acetonitrila 

(45:55 v/v) pH 
6,5 

(ANAND BABU et al., 
2011) 
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Tabela 3 – Métodos de determinação e quantificação envolvendo anlodipino  
(continuação) 

  

Amostra Método 
Fase  

estacionária 
Fase Móvel Referência 

Anlodipino e 
Valsartana 

(associação em 
comprimidos) 

CCDAE 
Sílica Gel 60  

F 254 

Tolueno: 
metanol:  

ácido acético 
(7:3:1 v/v) 

(DHANESHWAR et 
al., 2008) 

CLAE -  
fluorescência 

Phenomenex 
Hypersil 

phenyl 120 A, 

5m  

Tampão fosfato: 
acetonitrila: 

metanol 
(60:30:10 v/v), 

pH 4,0 

(KHALIL et al., 2011) 

CLAE - UV 
ODS C18,  

10 m 

Tampão fosfato: 
acetonitrila: 

metanol 
(46:44:10 v/v), 

pH 3,6 

(ÇELEBIERI et al., 
2010) 

Fluorescência *** *** 
(SHAALAN & BELAL, 

2010) 

 

 (*) HP--CD = hidroxipropil -ciclodextrina  
(**) Fase A = Tampão perclorato de sódio: acetonitrila (90:10 v/v); Fase B = tampão perclorato de sódio: 

acetonitrila (20:80 v/v)   

 
 

Assim, nota-se que o anlodipino é facilmente detectado e quantificado tanto 

em fluidos biológicos (soro e plasma sanguíneos) quanto nas formas farmacêuticas 

em que ele se apresenta, independentemente se estiver isolado ou em associação 

com outros ativos. Para tanto, são empregados equipamentos e condições de 

análise muito conhecidos.  

No caso da CLAE, a maioria das metodologias utiliza uma simples coluna C18 

com 5m de tamanho de partícula, e fase móvel composta por um tampão salino 

(fosfato ou citrato, com pH definido) e solvente orgânico (acetonitrila ou metanol). 

Por outro lado, na CCDAE, usa-se uma placa de sílica gel 60 F 254 e fase líquida 

que consiste em uma grande parcela de solvente orgânico misturado com uma 

pequena quantidade de meio aquoso. Já na EC, o tradicional capilar de sílica é a 

fase estacionária de escolha, variando-se apenas a composição da fase móvel, que 
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pode ser predominantemente polar ou apolar, de acordo com o objetivo do método 

proposto. 

Por fim, o uso de espectrofotometria no UV e fluorescência não requerem 

instrumentação e materiais complexos, o que possibilita a análise rápida e eficiente 

do fármaco. Os artigos apresentados destacam o fato de o ensaio poder substituir a 

técnica cromatográfica, sobretudo em casos em que o objeto de análise é somente a 

forma farmacêutica.  

 

3. CONCLUSÃO 

Tendo em vista a crescente necessidade de terapias para o controle de 

doenças cardiovasculares, o anlodipino demonstra ser um fármaco de escolha para 

o tratamento da hipertensão. Em comparação com outros bloqueadores de canais 

de cálcio, possui propriedades farmacológicas e farmacocinéticas melhoradas. Não 

possui efeitos adversos graves e sua eficácia é comprovada por uma real diminuição 

da pressão arterial em pacientes cardiopatas.  

Quando associado com outros fármacos (como moduladores do sistema 

renina-angiontensina-aldosterona, diuréticos e hiocolesterolêmicos), os efeitos anti-

hipertensivos são acentuados. Além disso, verifica-se diminuição dos eventos 

adversos associados ao medicamento e consequente aumento da adesão do 

paciente à terapia combinada, sobretudo quando a forma farmacêutica de escolha 

são as SPCs.  

 Por fim, os métodos de determinação e quantificação do anlodipino isolado 

ou na presença de outros ativos são relativamente simples, o que possibilita um 

amplo estudo da estabilidade, dissolução e farmacocinética do ativo. 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE AMOSTRAS DE BESILATO DE 

ANLODIPINO 

 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi realizar uma caracterização de amostras de 

besilato de anlodipino de diferentes fornecedores (A, B e C). Para tanto, foram 

conduzidos ensaios de solubilidade, análise térmica, difração de raios-X, tamanho 

de partícula, área superficial e densidade aparente, compactada e verdadeira. Os 

resultados indicam que as amostras possuem a mesma estrutura cristalina anidra, e 

que as amostras A e B apresentam menor tamanho de partícula em relação à 

amostra C. No entanto esta se apresentou mais solúvel na maioria dos meios, 

inclusive em meio ácido. As análises de densidade e os índices de Carr e Hausner 

indicaram que a amostra C, em função de possuir o maior tamanho de partícula, 

possui fluidez e compressibilidade levemente melhor do que as demais, sendo 

necessário, portanto, o estudo do impacto dessas características no processo de 

fabricação das formas farmacêuticas sólidas à base de besilato de anlodipino. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A investigação das propriedades físico-químicas de um fármaco é um ponto 

indispensável para o desenvolvimento de novas moléculas e sua(s) forma(s) 

farmacêutica(s). Tal processo, conhecido como pré-formulação, pode “antecipar” os 

desafios provenientes da combinação do princípio ativo com o sistema que 

possibilitará sua liberação de forma eficaz e segura ao paciente, garantindo, assim, 

uma biodisponibilidade adequada (CARSTENSEN, 2001). 

 A elucidação das características físico-químicas de um fármaco é feita por 

meio de análises qualitativas e quantitativas da matéria-prima, que fornecem 

informações relevantes no que se diz respeito à solubilidade, pureza, formas 

cristalinas, velocidade de dissolução intrínseca e outras características (ALLEN JR., 

2008; AULTON, 2005). 

A solubilidade de um fármaco está relacionada com sua forma cristalina e 

tamanho de partícula. A influência dessas propriedades é mais evidente em 

fármacos que apresentem polimorfismo e baixa solubilidade e, portanto, devem ser 

detalhadamente estudadas, principalmente quando se têm amostras de diferentes 

fornecedores, o que é uma situação bastante comum no contexto da indústria 

farmacêutica (GUPTA, 2005). 

Adicionalmente, a análise térmica e a difração de raios X têm se constituído 

ferramentas fundamentais na diferenciação de formas cristalinas, permitindo 

escolher aquelas que apresentem melhor alternativa para o desenvolvimento de 

uma nova formulação (CRAIG, 2007; STELLE & AUSTIN, 2009). 

Por outro lado, o besilato de  anlodipino (Figura 1) é um fármaco anti-

hipertensivo da classe das dihidropiridinas, que, após administração por via oral, é 

absorvido de forma rápida no trato gastrointestinal. Apresenta um extenso 

metabolismo hepático, resultando em metabólitos sem atividade significativa. Seu 

clearance é baixo e a meia-vida de eliminação é de aproximadamente 40 horas 

(ELLIOTT, 2008; KOROKOLVAS, 2010). 
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FIGURA 1 – Estrutura química do besilato de anlodipino 

(Fonte: ROLLINGER & BURGER, 2002) 

O besilato de anlodipino se caracteriza por ser um pó branco, geralmente 

estável em condições normais, razoavelmente  solúvel em água e solúvel em etanol 

e possui quatro formas distintas: anidra, monohidratada, dihidratada e amorfa 

(ROLLINGER & BURGER, 2002; KORADIA, 2010).  

Tal como os outros bloqueadores de canais de cálcio, o anlodipino é 

recomendado para tratamento de hipertensão e angina de peito causada por 

isquemia cardíaca. A dose diária é única e varia de 5 a 10 mg, podendo ser 

associada com outros medicamentos, como inibidores da enzima conversora de 

angiotensina, diuréticos e estatinas (BHAD et al., 2010; CLUNN et al., 2010). 

O objetivo do presente trabalho é realizar uma caracterização físico-química 

de amostras de besilato de anlodipino de diferentes fornecedores.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. AMOSTRAS DE FÁRMACO 

As amostras de besilato de anlodipino (A, B e C) de grau farmacêutico foram 

obtidas junto a três indústrias farmacêuticas. Todas estavam dentro do prazo de 

validade e condicionadas em embalagens protetoras contra luminosidade. 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 

 

2.2.1. Solubilidade 

O ensaio de solubilidade foi realizado empregando-se o método do equilíbrio. 

Dessa forma, um excesso de fármaco foi acondicionado no interior de frascos 

plásticos fechados, contendo os seguintes meios, preparados conforme descrição da 

USP 32: água deionizada, ácido clorídrico (HCl) 0,1 N, suco gástrico pH 1,2,  tampão 

citrato pH 3,0, tampão acetato pH 4,5, tampão fosfato de potássio nos pH 5,8, 6,8 e 

7,2. Os frascos foram constantemente agitados durante 72 horas em agitador orbital 

Tecnal TE-420 (Piracicaba, São Paulo), em temperatura controlada de 37ºC e a 150 

rpm de velocidade de rotação. A concentração do fármaco foi determinada pela 

leitura espectrofotométrica de alíquotas previamente filtradas de cada um dos 

frascos. 

 

2.2.2. Análise térmica 

O comportamento térmico das amostras foi determinado por 

Termogravimetria (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (Differential Scanning 

Calorimetry, DSC). As análises de TG foram realizadas em equipamento TA-2950 

(TA Instruments®, New Castle, DE, EUA), sob fluxo de nitrogênio (100 mL min-1) e 

velocidade de aquecimento de 10ºC min-1, em uma faixa de temperatura de 25 a 

400ºC. Uma massa conhecida da amostra foi adicionada a um cadinho de platina e a 

perda de peso, registrada em função da temperatura. 

As análises de DSC foram feitas em cadinhos de alumínio cuidadosamente 

pesados com o fármaco em equipamento TA-2920 (TA-Instruments®, New Castle, 

DE, EUA). Usou-se uma faixa de temperatura de 25 a 400ºC, sob velocidade de 

aquecimento de 10ºC min-1 e 50 mL min-1 de vazão de nitrogênio. 

  

2.2.3. Análise de tamanho de partícula  

Para determinação da granulometria das amostras, foi utilizado equipamento 

de difração de raios laser Granulometer Cilas 1900 (Cilas, Orleans, França) 

programado para o método da via úmida.  
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O procedimento para determinação do tamanho de partícula das amostras 

consistiu em obter uma solução saturada do fármaco em meio dispersante adequado 

(1,5 gramas para cada 350 mL de solução aquosa a pH 11). O sistema foi mantido 

em agitação de 180 rpm por 1 minuto, e a dispersão das partículas foi garantida por 

meio de ultrassom (35 Hz), durante dois minutos. 

 

2.2.4. Difração de raios-X no estado sólido (DRX) 

Os difratogramas de raios-X foram obtidos em difratômetro com anodo 

rotatório de cobre Rigaku RINT2000 (Rigaku Corporation, Toquio, Japão), a 42kV e 

120 mA, com velocidade de varredura de 0,02º min-1 (em 2), utilizando-se silício 

policristalino como padrão. Os pós refinados foram analisados pelo método de 

Reitveld. 

 

2.2.5. Análise de Área Superficial 

Para a determinação de área superficial e porosidade das amostras, foi 

utilizado um analisador de adsorção gasosa NOVA 2200e (Quantachrome 

Corporation, Boyton Beach, FL, EUA).  Primeiramente foi pesado um porta-amostra 

de vidro vazio e, em seguida, adicionou-se o fármarco de forma a completar 2/3 do 

bulbo terminal. O sistema foi condicionado sob vácuo e temperatura de 100ºC por 3 

horas e, então, pesou-se novamente o porta-amostra a fim de anotar a massa de 

material em seu interior. Por fim, a amostra foi submetida a congelamento em 

nitrogênio líquido por 20 minutos e, em seguida, analisada. 

Para cada amostra, traçou-se uma isoterma de 50 pontos, sendo 30 de 

adsorção e 20 de desorção de gás nitrogênio, a pressões relativas (P/P0) entre 0,05 

e 0,95. A partir das isotermas foram obtidos gráficos de multi-BET, que serviram de 

base para o cálculo da área superficial, bem como para a determinação do tamanho 

e volume total de poro das amostras. Os resultados foram gerados pelo software 

NOVA-Win P 9.0. 
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2.2.6. Densidade verdadeira 

A densidade verdadeira das amostras foi determinada em ultrapicnômetro de 

Hélio (Ultrapycnometer 1000, Quantachrome Corporation, Boyton Beach, FL, 

Estados Unidos). Para cada amostra de cerca de 1,0 a 2,0 gramas, foram realizadas 

cinco medições de volume de gás, obtendo-se, ao final, a densidade média. 

2.2.7. Densidade aparente e compactada 

O comportamento de fluxo e compactação das matérias-primas de besilato 

anlodipino foram avaliados através das densidades aparente (da) e compactada (dc), 

de acordo com os procedimentos descritos na Farmacopéia Americana (USP, 2010).  

Com esses parâmetros, foi possível determinar o índice de Carr (Ic)  e a razão de 

Hausner (RH), de acordo com as equações 1 e 2. 

100(%) x
dc

dadc
Ic


   (Equação 1) 

da

dc
RH               (Equação 2) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise de solubilidade das amostras (Figura 2) indica que o fármaco é mais 

solúvel em meio ácido (5,24 mg.mL-1) e apresenta queda de solubilidade à medida 

que o meio fica mais alcalino. Isso ocorre em virtude do anlodipino ser uma base 

fraca bastante solúvel em valores de pH abaixo de 2 (SHOIN et. al., 2010). Observa-

se também que nos meios HCl 0,1N, suco gástrico pH 1,2, tampão acetato pH 4,5, 

tampão fosfato pH 5,8 e pH 6,8, a amostra C apresenta maior solubilidade em 

relação aos demais.   

Entretanto, considerando-se a maior dose administrada do fármaco (10 mg), 

verifica-se que ele é facilmente solubilizado em 250 mL de qualquer um dos meios 

testados, indicando que se trata de um ativo de alta solubilidade, de acordo com os 

critérios do Sistema de Classificação Biofarmacêutica (YU et.al., 2002; UNITED 

STATES, 2000). 
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A análise térmica das amostras indicou que não há alteração no 

comportamento térmico entre os diferentes fornecedores. Observa-se, ainda, a 

ocorrência de um evento endotérmico relacionado à fusão do fármaco, por volta de 

200ºC, seguido de degradação (Figura 3). 

Figura 3 – Curvas de DSC e TG das amostras de besilato de anlodipino obtidas sob 

atmosfera de nitrogênio e razão de aquecimento de 10ºC min-1 na faixa de  

temperatura de 25ºC a 300ºC (DSC) e 10ºC.min-1 na faixa entre 25 e 600ºC (TG). 
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Da mesma forma, as análises de difração de raios-x dos materiais preparados 

a partir do método de refinamento de Reitveld mostraram semelhanças entre as 

estruturas cristalinas das amostras A, B e C (Figura 3) 

 

Figura 4 – Difratogramas de raios-X das amostras preparadas pelo método de 

Reitveld. 

 

Os resultados de análise térmica e difração de raios-x indicam que não há 

ocorrência de polimorfismo entre as amostras. Koradia e colaboradores (2010) 

estudaram as formas cristalinas de besilato de anlodipino e verificaram a existência 

de quatro estruturas distintas (amorfa, anidra, monohidratada e dihidratada). De 
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acordo com os dados obtidos no presente estudo, pode-se inferir que o besilato de 

anlodipino dos três fornecedores encontra-se na forma anidra, o que é evidenciado 

no TG pela ausência de perda de massa antes do ponto de fusão do fármaco e nas 

curvas DSC, pela presença de um único pico endotérmico. Os picos encontrados 

nos ângulos de difração de 5,8, 11,6 e 13º também indicam a presença dessa 

estrutura cristalina, que é mais solúvel em comparação com as demais (KORADIA, 

2010; ROLLINGER & BURGER, 2002). 

 

A análise de tamanho de partícula mostra que as amostras possuem faixas 

granulométricas diferentes (Figura 4). Pode-se perceber, pelo gráfico apresentado, 

que as amostras A e B apresentam faixas granulométricas mais abrangentes, 

enquanto a amostra C possui uma faixa mais estreita. A Tabela 1 mostra os valores 

de diâmetros a 10%, 50%, 90% e tamanho médio das partículas. 

 

Figura 5 – Distribuição de tamanho de partícula para as amostras de besilato de 

anlodipino de diferentes fornecedores, pelo método de dispersão líquida de difação a 

laser (+  A; ◊  B; X  C). 
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Tabela 1 – Diâmetros a 10%, 50%, 90% e tamanho médio de partículas obtidos por 

análise de difração de raios laser. Valores expressos em média (mm) ± desvio 

padrão de cinco determinações. 

Amostra d (0,1) d(0,5) d (0,9) 
Tamanho 

 Médio 

A 5,23 ± 0,25   18,29 ± 0,34    38,86 ± 0,29     20,59 ± 0,19 

B 5,78 ± 0,16   17,78 ± 0,18    34,81 ± 0,18     19,35 ± 0,20 

C  17,98 ± 0,34   28,84 ± 0,45    45,67 ± 0,64      30,54 ± 0,39 

 

A análise de área superficial pelo método Brunauer-Emmett-Teller (BET) 

indicou que a amostra C possui menor valor de área em relação às amostras A e B, 

relacionando-se, assim, com os resultados de tamanho de partícula. Pode-se notar, 

também, que, pelo fato de as amostras A e B estarem mais micronizadas, estas 

apresentam um aumento do volume de poro. Em contrapartida, essas diferenças 

não parecem ter efeito sobre o tamanho de poro e a densidade verdadeira (Tabela 

2). 

Tabela 2 – Resultados de área superficial, volume e tamanho de poro, obtidos em 

analisador de área superficial sob atmosfera de nitrogênio e densidade verdadeira 

(expressa em valor médio ± desvio padrão) obtida em ultrapicnômetro de Hélio. 

Amostra 

Área 

Superficial 

(m2.g-1) 

Volume de 

Poro (x 10-3 

cm3.g-1) 

Tamanho de 

Poro (Å) 

Densidade 

Verdadeira 

(g.mL-1) 

A       2,311       3,18         19,8      1,426 ± 0,02 

B       2,123       3,15         29,9     1,386 ± 0,00 

C       1,321        1,57         25,6      1,378 ± 0,01 

 

A solubilidade de um fármaco é diretamente relacionada ao tamanho de 

partícula. Para fármacos poucos solúveis, observa-se, de forma geral, que a redução 

do tamanho de partícula resulta em um aumento da área superficial, aumentando, 

assim, a interação soluto-solvente, o que promove aumento da solubilidade. Nesse 
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sentido, o processo de micronização se torna uma importante ferramenta para 

resolver problemas de dissolução e biodisponibilidade (ALLEN JR., 2008). No 

entanto, no presente estudo, observou-se que a amostra com maior tamanho de 

partícula (amostra C) apresentou maior solubilidade em comparação com as demais. 

Assim, faz-se necessária uma análise mais profunda do comportamento desse 

material no teste de solubilidade. 

 O comportamento reológico das amostras, representado pelos índices de 

Carr e Hausner, é mostrado na tabela 3. Todas as amostras apresentaram valores 

que, segundo a Farmacopéia Americana (2010), as caracterizam como pobres em 

fluxo. No entanto, a amostra C, por possuir um tamanho de partícula maior, 

apresenta uma leve melhora na fluidez, de acordo com o índice de Carr 

apresentado. Assim, é necessário avaliar o impacto dessas características durante o 

processo de fabricação de formas farmacêuticas sólidas à base de besilato de 

anlodipino. 

Tabela 3 - Valores de índice de Carr e Razão de Hausner para as amostras A, B e C 

Amostra 
Índice de 

Carr (%) 

Razão de 

Hausner 

A       33,3          1,50  

B       31,0          1,33  

C       27,9           1,41 

 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados apresentados permitem concluir que as amostras de 

besilato de anlodipino estudadas (A, B e C) não apresentam diferenças em suas 

estruturas cristalinas. Apesar de possuírem menor tamanho partícula e maior área 

superficial, as amostras A e B apresentaram menor solubilidade em meio ácido 

quando comparadas à amostra C. Por fim, foi verificado que os pós apresentam 

baixo fluxo e compressibilidade, o que deve ser levado em conta no processo de 

fabricação. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ENSAIO QUE AFETAM A 

VELOCIDADE DE DISSOLUÇÃO INTRÍNSECA DO BESILATO DE ANLODIPINO 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

A finalidade do presente trabalho foi identificar os fatores de ensaio capazes de 

afetar a velocidade de dissolução intrínseca (VDI) do fármaco anti-hipertensivo 

besilato de anlodipino. Dessa forma, foi utilizado um planejamento experimental do 

tipo fatorial facionado (33-1) utilizando como variáveis independentes o meio de 

dissolução (água, HCl 0,1M e tampão fosfato pH 6,8), velocidade de rotação ( 50, 75 

e 100 rpm) e pressão de compactação do fármaco (1000, 1500 e 2000 psi).  Os 

ensaios foram randomizados e comparados estatisticamente pelo software Statistica 

8.0. A análise de variância (ANOVA) indicou que o meio de dissolução exerce 

considerável impacto na VDI do besilato de anlodipino. A análise das variáveis em 

seus componentes lineares e quadráticos permitiu a proposição de um modelo 

matemático que descreve a VDI em função dos parâmetros estudados. Por outro 

lado, a pressão de compactação e a velocidade de rotação exercem efeito menos 

relevante, especialmente quando o ensaio é conduzido em HCL 0,1M. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ensaio de dissolução intrínseca consiste no estudo da liberação e 

solubilização de um fármaco a partir de uma superfície constituída por ele mesmo, 

sob condições constantes de agitação, pH e força iônica do meio. Essa liberação é 

expressa numericamente por um valor denominado velocidade de dissolução 

intrínseca (VDI) que é uma característica que permite avaliar a solubilidade de um 

determinado princípio ativo (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010; HEALY et 

al., 2002). 

Em relação ao teste de solubilidade (realizado, por exemplo, através do 

método do equilíbrio), o ensaio de dissolução intrínseca possui a vantagem de 

utilizar uma menor quantidade de fármaco e requerer um tempo menor de 

experimento. Além disso, a variabilidade dos resultados costuma ser menos 

expressiva, permitindo uma melhor descrição do fenômeno. Por fim, a correlação in 

vivo / in vitro pode ser mais bem definida, uma vez que se trata da medição da 

velocidade com a qual um fármaco se dissolve (ISSA & FERRAZ, 2011; YU et al., 

2004). 

Assim, a dissolução intrínseca é uma importante ferramenta para a 

caracterização físico-química de fármacos no estado sólido e trata-se de um ensaio 

que permite inferir o comportamento de dissolução do ativo em determinado meio 

fisiológico, independentemente da ação de excipientes da formulação. Para tanto, 

pode ser utilizado o sistema de disco rotativo (Wood’s apparatus), bem como o de 

disco fixo (STELLE & AUSTIN, 2009; VIEGAS et al., 2001). 

Entretanto, é importante considerar que a velocidade de dissolução intrínseca 

pode ser afetada por diversos fatores, dentre as quais se destacam as propriedades 

cristalinas do fármaco (ocorrência de polimorfismo e solvatação), as condições do 

meio de dissolução (temperatura, força iônica e viscosidade), e a hidrodinâmica 

resultante, em grande parte, da velocidade de agitação (ISSA & FERRAZ, 2011; 

SEHIC et al., 2010; STELLE & AUSTIN, 2009; ZAKERI-MILANI et al., 2009; 

BARTOLOMEI et al., 2006). 
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 A influência desses fatores na velocidade de dissolução intrínseca pode ser 

estudada através de um tratamento estatístico adequado. Uma metodologia muito 

usada consiste em alterar os níveis da variável estudada, mantendo-se todas as 

outras constantes (one factor at a time). Apesar de ser possível avaliar os efeitos de 

um fator específico sobre determinada resposta, esse procedimento exige um 

elevado número de testes, o que pode ser pouco eficaz e economicamente inviável 

(KINCL et al., 2005). 

Nesse sentido, o planejamento experimental é uma técnica que pode ser 

utilizada, pois permite a determinação das variáveis que exercem maior influência na 

resposta de um fenômeno. No caso específico dos planejamentos fracionados, a 

relação entre diferentes fatores pode ser explicada pelo método de superfície de 

resposta, que permite avaliar quais apresentam maior impacto na resposta 

estudada, bem como possibilita a otimização de um processo, visando sua maior 

produtividade e eficiência.   A vantagem da aplicação do planejamento experimental 

está ligada à racionalização dos ensaios, redução de custos e melhor concordância 

entre valores obtidos e esperados (BOX et al., 2005; MONTGOMERY, 2001).  

Atualmente, são encontrados poucos estudos na literatura acerca da 

avaliação estatística da influência dos parâmetros empregados (em seus diferentes 

níveis) nos ensaios de dissolução, o que evidencia uma pequena utilização dessa 

importante ferramenta na área farmacêutica. (POLONINI et al., 2011; PAROJČIĆ et 

al., 2001). 

O besilato de anlodipino (metil etil 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenil)-6-

metil-1,4-diidropiridina-3,5-dicarboxilato), de fórmula empírica C20H25ClN2O5 e peso 

molecular 408,9 g.mol-1, é um fármaco anti-hipertensivo da terceira geração da 

classe das diidropiridinas, introduzido na terapêutica em meados da década de 1980 

pela Pfizer Inc., sob o nome Norvasc®  (EPSTEIN, 1999). Sua estrutura contém a 

cadeia longa denominada 2-aminoetoximetila, que protege o anel diidropiridínico da 

oxidação promovida pela enzima citocromo P450 (KATOH et al., 2000). Apesar de ser 

um fármaco de alta solubilidade, não há consenso sobre a classe que ele ocupa no 

Sistema de Classificação Biofarmacêutica, devido ao seu valor intermediário de 

permeabilidade, que é de 65% (LINDENBERG et al., 2004).  
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Por outro lado, não são encontrados registros na literatura acerca de ensaios 

de dissolução intrínseca envolvendo esse fármaco, tampouco quais parâmetros 

podem influenciar sua VDI. Assim, o presente trabalho tem por objetivo avaliar o 

impacto das diferentes variáveis no ensaio de dissolução intrínseca envolvendo o 

fármaco besilato de anlodipino. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1.  FÁRMACO 

Uma amostra do fármaco anti-hipertensivo besilato de anlodipino (Cadila 

Healthcare, Gujarat, Índia. Lote LD045992) foi utilizada para a realização dos 

ensaios. O ativo, na forma de matéria-prima, estava dentro do prazo de validade e 

devidamente protegido da luz em embalagem adequada. 

2.2. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

Os ensaios de dissolução intrínseca foram planejados por intermédio de um 

delineamento experimental do tipo fatorial fracionado 33-1, em que foram estipulados 

três fatores (velocidade de rotação, meio e pressão de compactação), cada um com 

três níveis, denominados -1, 0 e +1, de acordo com a Tabela 1. 

Tabela 1 – Variáveis independentes (fatores) e níveis empregados no 
delineamento experimental para os ensaios de dissolução intrínseca do besilato 

de anlodipino 
   

Fatores 
Níveis 

-1 0 +1 

Meio de dissolução 
Tampão 

 Fosfato pH 6,8 
Água HCl 0,1M 

Pressão de compactação (psi) 1000 1500 2000 

Velocidade de rotação (rpm) 50 75 100 
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Dessa forma, foi gerado um conjunto de 12 experimentos (9 provenientes do 

planejamento fatorial fracionado e 3 considerando os níveis centrais das variáveis),  

conforme a Tabela 2. Os ensaios foram devidamente randomizados a fim de eliminar 

tendências na obtenção dos resultados. Além disso, os efeitos de interação entre os 

fatores não foram incluídos no modelo, uma vez que tal procedimento seria mais 

bem aproveitado em estudo empregando fatorial completo (em que todas as 27 

combinações possíveis seriam avaliadas), o que não constitui o escopo deste 

trabalho. 

 Por fim, a análise de interação entre as variáveis foi realizada através de 

cálculos estatísticos, como análise de variância (ANOVA) e gráficos de Paretto, 

médias, resíduos e superfície-resposta, todos elaborados empregando-se software 

Statistica 8.0 (Statsoft, Tulsa, Estados Unidos). 

Tabela 2 – Descrição dos ensaios através de níveis 
codificados (-1, 0 e +1) para cada um dos fatores 

usados no planejamento fracionado para os ensaios 
de dissolução intrínseca do besilato de anlodipino.  

 

Ensaio 
Pressão de  

Compactação  
Meio de  

dissolução 
Velocidade  
de Rotação  

1 -1 -1 -1 

2 -1  0 +1 

3 -1 +1   0 

4   0 -1 +1 

5   0  0   0 

6   0 +1  -1 

7 +1 -1   0 

8 +1  0  -1 

9 +1 +1 +1 

10    0  0   0 

11    0  0   0 

12    0  0   0 
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2.3. DISSOLUÇÃO INTRÍNSECA 

Os ensaios de dissolução intrínseca foram conduzidos em equipamento de 

dissolução VK 7010 (Varian Inc., Palo Alto, CA, Estados Unidos), no qual foram 

acoplados os discos rotativos contendo cerca de 250 mg de fármaco previamente 

compactado por uma prensa hidráulica (American Lab, Charqueada, SP, Brasil). 

Cada ensaio foi realizado em triplicata, em cubas contendo 900 mL de meio. As 

amostras foram coletadas nos tempos de 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 e 180 

minutos e quantificadas por espectrofotometria no ultravioleta em equipamento Cary 

50 (Varian Inc., Palo Alto, CA, Estados Unidos), no comprimento de onda de 237 nm.  

Os valores de velocidade de dissolução intrínseca (VDI) foram obtidos por 

intermédio da construção de gráficos de quantidade de fármaco dissolvido 

(miligramas) em função do tempo (minutos). O coeficiente angular das curvas 

permitiu obter a velocidade de dissolução do fármaco em mg.min-1 que, divididos 

pela área superficial do compactado (0,5 cm2), resultaram na VDI do besilato de 

anlodipino, de acordo com o demonstrado na Equação 1 (UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2010).  

     
 

 
 

(Equação 1) 

Em que:  

 VDI = velocidade de dissolução intrínseca (em mg.min-1.cm-2) 

  = coeficiente angular da curva quantidade de fármaco dissolvido x tempo 

(em mg.min-1) 

 A = área superficial do compactado (0,5 cm2) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 3 mostra os valores de velocidades de dissolução intrínseca obtidas. 

Pode-se observar que os coeficientes de regressão linear obtidos foram satisfatórios, 

com valores maiores ou iguais a 0,99.  
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 A Figura 1 apresenta a regressão linear dos pontos de quantidade dissolvida 

(mg) pelo tempo de coleta (min) para obtenção da velocidade de dissolução do 

fármaco. Alguns testes duraram menos de três horas devido ao desprendimento do 

compactado. Desse modo, para calcular a VDI do fármaco, considerou-se o tempo 

em que o compactado se manteve na matriz. Por fim, o ensaio 3 não foi concluído 

porque o compactado se desprendeu logo no início do experimento. Para que fosse 

possível a realização das análises estatísticas, considerou-se a VDI, nesse caso, 

maior do que 5 mg.cm-2.min-1. 

Tabela 3 – Valores de VDI obtidos em cada 
ensaio, com os respectivos coeficientes de 

regressão linear (R2) 

Ensaio 
VDI  

(mg.cm
-2

.min
-1

) 
R

2
 

1 1,143 0,994 

2 0,229 0,999 

3 > 5 * 

4 0,223 0,995 

5 0,233 0,998 

6 4,591 0,998 

7 0,319 0,996 

8 0,192 0,997 

9 1,221 0,995 

10 0,187 0,999 

11 0,199 0,999 

12 0,264 0,998 

* Coeficiente de correlação não obtido, em virtude do desprendimento do 
compactado no início do ensaio 
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Figura 1 – Regressões lineares das quantidades de besilato de anlodipino dissolvidas em função do tempo, nos ensaios de dissolução intrínseca 

realizados de acordo com a Tabela 2. 
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A Tabela 4 apresenta os coeficientes de regressão estimados e testes de 

significância dos componentes dos fatores estudados. Pode-se verificar que o termo 

linear dos fatores pressão e velocidade de rotação, assim como os termos linear e 

quadrático do meio de dissolução, são aqueles que compõem o modelo matemático 

que explica a velocidade de dissolução intrínseca do besilato de anlodipino 

(Equação 2). 

Tabela 4 – Coeficientes de regressão estimados e testes de significância dos 
componentes lineares (L) e quadráticos (Q) dos fatores estudados. O resultado é 
significativo para p < 0,05 (negrito) 

Interações Coeficiente p 
Erro 

Padrão 

Limite de  
Confiança 

(-95%) 

Limite de  
Confiança 

(+95%) 

Intercepto 1,40 0,000 0,20 0,892 1,907 

Pressão de 
Compactação (L) 

-0,77 0,028 0,25 -1,428 -0,118 

Pressão de 
Compactação (Q) 

0,07 0,723 0,20 -0,433 0,581 

Meio de dissolução 
(L) 

1,78 0,000 0,23 1,180 2,388 

Meio de dissolução 
(Q) 

-0,62 0,032 0,21 -1,181 -0,075 

Velocidade de 
rotação (L) 

-0,70 0,038 0,25 -1,364 -0,053 

Velocidade de 
rotação (Q) 

0,36 0,200 0,20 -0,307 0,707 

 

VDI (Anlodipino) = 1,400 - 0,773 (C) + 0,074 (C)2 + 1,784 (M) - 0,628 (M)2 - 0,708 (V) 

+0,356 (V)2      (Equação 2) 

 

Em que: 
 

 C = pressão de compactação 

 M = meio de dissolução 

 V = velocidade de rotação 
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Por outro lado, a análise de variância dos fatores (realizada considerando-se 

a combinação dos efeitos lineares e quadráticos) permite observar que o meio de 

dissolução é a variável de maior impacto na velocidade de dissolução intrínseca do 

besilato de anlodipino (Tabela 5).  

Tabela 5 – Testes de significância (ANOVA) para os fatores estudados.  O 
resultado é significativo para p < 0,05 (negrito) 

Efeito 
Soma dos  
Quadrados 

Graus de  
Liberdade 

Média dos 
Quadrados 

F p 

Pressão de 
Compactação 

3,64 2 1,82 4,67 0,071 

Meio de dissolução 24,37 2 12,18 31,26 0,001 

Velocidade de 
rotação 

3,41 2 1,70 4,38 0,079 

Erro 1,95 5 0,38 ** ** 

 

O gráfico de Pareto (Figura 2) mostra coerência com o resultado obtido na 

análise de variância. Nota-se que, apesar de os componentes lineares da pressão 

de compactação e velocidade de rotação exercerem impacto na VDI (o que justifica 

os valores significativos encontrados para esses parâmetros, do ponto de vista 

estatístico), o efeito provocado pelo meio de dissolução é muito mais pronunciado 

quando comparado aos demais. 
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Figura 2 - Gráfico de Pareto representando a análise de variância para os 
componentes lineares (L) e quadráticos (Q) dos parâmetros estudados. Valores a 
direita de p=0,05 são significativos 

 

Adicionalmente, o gráfico de médias (Figura 3) revela que a VDI do besilato 

de anlodipino não sofre grandes variações quando se utiliza água ou tampão fosfato 

pH 6,8 como meio de dissolução. Por outro lado, há um aumento significativo no 

valor da VDI quando o meio empregado é o HCl 0,1M.  

Como dito anteriormente, o anlodipino possui solubilidade alta em meio 

aquoso, de acordo com o Sistema de Classificação Biofarmacêutica. No entanto, as 

maiores VDIs foram obtidas quando se utilizou HCl 0,1M como meio de dissolução, o 

que provocou, inclusive, desprendimento dos compactados, independentemente da 

pressão de compactação utilizada (conforme observado nos ensaios 1, 6 e 9). Esse 

comportamento se deve ao fato de o anlodipino possuir caráter básico (pka = 8,7), o 

que lhe confere solubilidade muito maior em meio ácido (SHOIN et al., 2010; VAN 

ZWIETEN, 1994). 
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O gráfico de médias permite ainda inferir que a pressão de compactação, 

embora não apresente impacto significativo na VDI, mostra alguma influência na 

dissolução do fármaco. Em todos os meios estudados, pode-se notar que a pressão 

de compactação 1000 psi origina um valor maior de velocidade de dissolução 

intrínseca, o que corresponde à teoria de que o meio de dissolução tem facilidade de 

penetrar por entre as partículas dessa estrutura, aumentando sua molhabilidade e, 

consequentemente, a facilitando a dissolução do composto. No entanto, vale 

ressaltar que, do ponto de vista estatístico, os resultados apresentados pela análise 

de variância não permitem rejeitar a hipótese nula, ou seja, de que não existe 

relação entre a pressão de compactação e a velocidade de dissolução intrínseca.  

Por fim, a velocidade de rotação não demonstra um padrão de 

comportamento em relação aos outros níveis estudados, o que permite concluir que 

se trata do fator de menor impacto na VDI do besilato de anlodipino.  

Figura 3 – Valores médios de VDI (mg. cm-2.min-1) de besilato de anlodipino. As 
barras de erros indicam o desvio padrão das médias obtidas. 
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A viabilidade do modelo fatorial fracionado (33-1) foi verificada através da 

análise de resíduos. Para tanto, foi elaborado um gráfico de probabilidade normal 

dos erros, tomando por base os valores residuais em função dos valores esperados 

de VDI. Os pontos correspondentes aos erros residuais estão distribuídos 

aleatoriamente próximos à reta (Figura 4), indicando a homogeneidade das 

variâncias e a validade do modelo fatorial fracionado proposto para esse estudo 

(MONTGOMERY, 2001). 

 

 

Figura 4 – Gráfico de probabilidade normal de erros, com base nos resíduos obtidos 

para os ensaios de dissolução intrínseca do besilato de anlodipino 

 

A comparação da influência dos fatores tomados dois a dois na VDI é 

representada nos gráficos de superfície-resposta (Figura 5), em que é possível 

observar que, quanto menor a pressão de compactação, maior a tendência de o 

fármaco se desprender e solubilizar, aumentando a VDI. No entanto, quando 

comparado com o meio de dissolução, a compactação do pó em si não se mostra 
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relevante, pois em todos os pontos, a VDI cresce significativamente quando o 

fármaco é submetido ao ensaio com HCl 0,1M, que é o nível mais alto da variável 

meio de dissolução. 

Por fim, a comparação dos outros dois fatores mostra que, quanto menor a 

pressão de compactação e maior velocidade de rotação, a VDI do besilato de 

anlodipino aumenta. No entanto, a ausência de uma curvatura acentuada demonstra 

que esses fatores não são significativos na resposta da variável dependente, o que 

corrobora os resultados das análises estatísticas previamente mencionadas. 

Figura 5 – Gráficos superfície-resposta para a VDI do besilato de anlodipino em 
função dos fatores estudados (A) Meio de dissolução x Pressão de compactação; 
(B) Meio de dissolução x Velocidade de rotação; (C) Pressão de compactação x 
Velocidade de rotação. 

A B 

C 
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Diante dos resultados obtidos, é possível estabelecer as condições mais 

favoráveis para avaliar a velocidade de dissolução intrínseca do besilato de 

anlodipino. O meio de dissolução constituído somente de água foi o que apresentou 

a menor variabilidade de VDI, o que é demonstrado especialmente no gráfico de 

valores médios (Figura 3). Assim, o uso desse meio de dissolução em quaisquer 

pressões (de 1000 a 2000 psi) e velocidade (de 50 a 100 rpm) garantem um ensaio 

em que o compactado não sofre alteração em sua área superficial, o que possibilita 

um estudo adequado da VDI do fármaco. 

 

4. CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que a VDI do besilato de 

anlodipino é afetada principalmente pelo meio de dissolução empregado no ensaio. 

A pressão de compactação e a velocidade de rotação apresentam impacto menor na 

variável dependente e, de acordo com as análises de variância, são fatores não 

significativos na velocidade de dissolução intrínseca do fármaco. 
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DESENVOLVIMENTO DE MINICOMPRIMIDOS DE BESILATO DE ANLODIPINO E 

AVALIAÇÃO DOS FATORES QUE INFLUEM EM SUAS CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS E DISSOLUÇÃO 

 

RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver e caracterizar minicomprimidos de 

besilato de anlodipino, avaliando quais fatores possuem maior impacto nas suas 

características físicas (peso médio, relação diâmetro / espessura, dureza e 

friabilidade) e na dissolução. Para tanto, foi desenvolvido um planejamento 

experimental do tipo fatorial completo, em que foram considerados dois fatores 

(diluente e desintegrante), cada um com três níveis (32). Assim, foram produzidas 9 

formulações, que foram submetidas aos referidos testes físicos e a ensaios de 

dissolução empregando aparato 1 (cesta) e 2 (pá). A análise de variância indicou 

que o diluente influencia nas características de peso médio e relação diâmetro / 

espessura das formulações, o que é evidenciado pelas diferentes propriedades 

plásticas da celulose microcristalina e do fosfato de cálcio diidratado. O 

desintegrante, por sua vez, apresenta impacto significativo na eficiência de 

dissolução do fármaco.  Apesar de o anlodipino ser um fármaco de alta solubilidade, 

esse resultado pode ser relevante, uma vez que o ativo não tem posição definida 

entre as classes I e III do Sistema de Classificação Biofarmacêutica. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) recomenda que medicamentos contendo fármacos de 

classe I apresentem liberação de 85% da dose e 30 minutos, o que é observado em 

todas as formulações, independentemente do uso de desintegrante. Por outro lado, 

a mesma agência determina que, em fármacos de classe III, a dissolução seja de 

85% em 15 minutos, o que é alcançado somente nas formulações de F4 a F9, que 

possuem desintegrante na sua composição.  

 

 

 

 

 



81 

 

1. INTRODUÇÃO 

Sistemas multiparticulados são formas farmacêuticas que contém um ativo 

dividido em várias subunidades de liberação, como, por exemplo, grânulos, pellets 

ou minicomprimidos, com diâmetro de até 3 cm (PEZZINI et al., 2007). A importância 

dessas formas farmacêuticas éjustificada por alguns aspectos biofarmacotécnicos, 

tais como a possibilidade de veiculação de ativos incompatíveis, facilidade de 

obtenção de diferentes dosagens em um mesmo produto, menor variabilidade de 

absorção intra e inter-individual, entre outros (PEZZINI et al., 2007; SANTOS, 2004). 

Nesse contexto, minicomprimidos têm despertado crescente interesse, pois 

combinam as vantagens dos sistemas multiparticulados com as técnicas bem 

padronizadas de produção dos comprimidos. Podem ser obtidos por compressão 

direta, utilizando máquinas convencionais dotadas de matrizes e minipunções 

múltiplas, que se caracterizam como pequenas adaptações no equipamento e 

aceleram a velocidade de fabricação do produto (ZERBINI & FERRAZ, 2011). Além 

disso, não requerem o uso de água durante o processo, constituindo, assim, um 

benefício para fármacos sensíveis à umidade. Apresentam, ainda, uma reduzida 

variabilidade lote a lote, o que constitui uma diferença significativa em relação a 

pellets e grânulos (LENNARTZ & MIELCK, 1998). 

Adicionalmente, minicomprimidos podem ser veiculados em cápsulas ou até 

mesmo misturados a excipientes e submetidos à compressão, oferecendo, assim, 

uma nova variedade de formulações (BHANDARI et al., 2010; LOPES et al., 2006). 

O besilato de anlodipino (metil etil 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenil)-6-

metil-1,4-diidropiridina-3,5-dicarboxilato), de fórmula empírica C20H25ClN2O5 e peso 

molecular 408,9 g.mol-1, é um fármaco diidropiridínico de terceira geração, usado no 

tratamento de doenças cardiovasculares, como angina de peito e hipertensão. A 

dose usualmente administrada é de 5 ou 10 mg, e seu mecanismo de ação é 

descrito pela ligação iônica do grupo amino protonizado com o oxigênio aniônico 

presente na membrana fosfolipídica, o que explica o início de ação lento e efeito 

prolongado de vasodilatação (AUSTIN et al., 2005). Apesar de ser um fármaco de 

alta solubilidade, não há consenso sobre a classe que ele ocupa no Sistema de 

Classificação Biofarmacêutica, devido ao seu valor intermediário de 

biodisponibilidade, estimado em 65% (LINDENBERG et al., 2004). 
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A literatura não apresenta registros de formulação de sistemas 

multiparticulados contendo besilato de anlodipino. Em vista do intenso uso desse 

fármaco no tratamento de doenças cardiovasculares, especialmente em associação 

com outras drogas (CHRYSANT et al., 2012; BLACK et al., 2011; OLIVER et al., 

2011), a formulação de minicomprimidos de anlodipino pode ser o primeiro passo 

para a obtenção de formulações inovadoras para o tratamento da hipertensão. 

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver minicomprimidos 

contendo besilato de anlodipino para liberação imediata, avaliando quais fatores são 

capazes de influenciar em suas características físicas e na sua dissolução. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1.1. MATERIAIS 

Besilato de anlodipino (Cadila Healthcare, Índia), celulose microcristalina PH 

102 (Microcel®, Blanver Farmamoquímica Ltda., São Paulo, Brasil), fosfato de cálcio 

diidratado (Emcompress Premium®, JRS Pharma, Rosemberg, Alemanha) 

crospovidona e croscarmelose (ISP Ltda., São Paulo, Brasil), dióxido de silício 

coloidal (Henrifarma Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda., São Paulo, Brasil), 

estearato de magnésio (Mallinckrodt, St. Louis, Estados Unidos). 

A solução de HCl 0,1M foi preparada adicionando-se 8,5 mL do ácido 

clorídrico concentrado (LabSynth, São Paulo, Brasil) para cada 1000 mL de água, de 

acordo com o preconizado pela Farmacopéia Americana (UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2012). 

 

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Preparo das formulações 

Foram produzidas, por compressão direta, nove formulações de 

minicomprimidos de besilato de anlodipino, denominadas de F1 a F9, em lotes de 50 

gramas, com auxílio de máquina de comprimir excêntrica Fabber-Primar (São Paulo, 

Brasil). As punções utilizadas foram de 3 mm de diâmetro. 
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As formulações foram preparadas segundo um delineamento experimental do 

tipo fatorial completo 32, em que são considerados dois fatores (diluente e 

desintegrante, nomeados x1 e x2, respectivamente), cada um com três níveis, 

(Tabelas 1 e 2). 

Tabela 1 – Fatores (variáveis independentes) e níveis empregados no delineamento 
experimental da dissolução de minicomprimidos de besilato de anlodipino 

 

Fatores Níveis 

 -1 0 +1 

Diluente 
Celulose 

Microcristalina 102 

Celulose 
Microcristalina 102 + 

Fosfato de Cálcio 
Anidro (75:25 m/m) 

 
Celulose 

Microcristalina 102 
+ Fosfato de 
Cálcio Anidro 
(50:50 m/m) 

Desintegrante Sem desintegrante Crospovidona Croscarmelose 

 

Tabela 2 – Descrição dos ensaios através de níveis codificados (-1, 0 e 
+1) para cada um dos fatores usados (x1 e x2) no planejamento fatorial 
completo 32. 
 

Formulação Diluente (x1) Desintegrante (x2) 

F1 -1 -1 

F2 0 -1 

F3 +1 -1 

F4 -1 0 

F5 0 0 

F6 +1 0 

F7 -1 +1 

F8 0 +1 

F9 +1 +1 

 

As quantidades de fármaco e excipientes empregados em cada ensaio estão 

descritos na Tabela 3. Para evitar tendências de erros, os ensaios para obtenção 

dos minicomprimidos foram devidamente randomizados, com auxílio do software 
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Statistica® 11.0 (Statsoft, Tulsa, Estados Unidos). A ordem dos ensaios também é 

encontrada na referida Tabela. 

Tabela 3 – Composição (em gramas) das formulações de minicomprimidos de besilato 
de anlodipino. Números entre parênteses indicam a ordem de execução dos ensaios 

 
Formulações 

Componente 
F1 
(3) 

F2 
(5) 

F3 
(7) 

F4 
(1) 

F5 
(8) 

F6 
(9) 

F7 
(2) 

F8 
(6) 

F9 
(4) 

Besilato de 

anlodipino 
1,43 1,81 1,66 1,43 1,81 1,66 1,43 1,81 1,66 

Celulose 
microcristalina 102 

47,57 35,39 23,67 45,06 33,47 22,42 45,06 33,47 22,42 

Fosfato de cálcio 
diidratado 

- 11,80 23,67 - 11,22 22,42 - 11,22 22,42 

Croscarmelose - - - 2,50 - - - 2,50 2,50 

Crospovidona - - - - 2,50 2,50 2,50 - - 

Estearato de 
magnésio 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Dióxido de silício 
coloidal 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

 

2.2.2. Testes físicos 

O peso médio dos minicomprimidos foi verificado em balança analítica BL 

210S (Sartorius, Goettingen, Alemanha). Para determinação da dureza, foi utilizado 

durômetro automático Logan HDR-300 (Logan Instruments, New Jersey, Estados 

Unidos), enquanto a espessura foi medida com auxílio de paquímetro manual 

(Mitutoyo, Kawasaki, Japão). Por fim, o valor de friabilidade foi obtido utilizando-se 

friabilômetro FAB-2 (Logan Instruments, New Jersey, EUA), no qual 5 g de 

minicomprimidos foram acondicionados juntamente com 100 esferas de vidro de 4 

mm de diâmetro e submetidos a 100 rotações. A porcentagem de perda de massa 

dos minicomprimidos foi calculada. 
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2.2.3. Teor de anlodipino 

Cinco gramas de minicomprimidos foram transferidos para um pistilo, onde 

foram triturados até obtenção do pó. Uma porção de pó equivalente a 10 mg do 

fármaco, foi pesada e transferida quantitativamente para um balão volumétrico de 

100 mL, contendo cerca de 60 mL de HCl 0,1M. A amostra foi submetida a ultra-som 

por 20 minutos, para garantir a solubilização completa do ativo. Em seguida, 

completou-se o volume do balão volumétrico, e uma alíquota foi retirada e filtrada 

com auxílio de filtros Minisart RC 25 (Sartorius, Goettingen, Alemanha) de 0,20mm 

de tamanho de poro. A quantidade de fármaco na solução resultante foi determinada 

com espectrofotômetro UV DU-640 (Beckman Coulter, Califórnia, Estados Unidos), 

no comprimento de onda de 238nm. 

 

2.2.4. Perfil de dissolução 

O ensaio de dissolução dos minicomprimidos foi feito em triplicata em 

equipamento Logan D-800 (Logan Instruments, New Jersey, Estados Unidos), 

utilizando aparato 1 (cesta) a 75 rpm e aparato 2 (pá) a 50 rpm, para cada uma das 

formulações. A quantidade de minicomprimidos em cada teste foi ajustada de acordo 

com o teor de fármaco, a fim de se obter a dosagem requerida de 10 mg. 

O meio empregado foi HCl 0,1M (500 mL) a 37ºC, previamente filtrado e 

desgaseificado. Alíquotas de 10 mL foram retiradas nos tempos de 5, 10, 15, 20, 30, 

45 e 60 minutos com auxílio de filtros de 0,45 micra (Quality Lab Accessories, 

Bridgewater, Estados Unidos). O fármaco foi quantificado em espectrofotômetro UV 

DU-640 (Beckman Coulter, Califórnia, Estados Unidos), no comprimento de onda de 

238nm. Assim, foi possível determinar o perfil de dissolução de cada uma das 

formulações, bem como as respectivas eficiências de dissolução, calculadas de 0 a 

15 minutos, através do método dos trapezóides (PITA et al., 2004; KHAN, 1975). 

  

2.2.5. Cálculos estatísticos 

Para o planejamento fatorial completo empregado neste estudo, foram 

consideradas como variáveis de resposta o peso médio, relação diâmetro / 

espessura, dureza friabilidade e eficiência de dissolução. A influência dos fatores (e 

seus respectivos níveis) em tais respostas foi avaliada utilizando-se análise de 
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variância (ANOVA) e gráficos auxiliares gerados pelo software Statistica® 11.0 

(Statsoft, Tulsa, Estados Unidos). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as formulações foram produzidas com êxito. Não houve dificuldades 

com relação ao fluxo do pó no alimentador da máquina de comprimir, tampouco os 

minicomprimidos apresentaram defeitos como “descabeçamento” (capping) ou 

desgaste (binding e sticking).  

 

3.1. TESTES FÍSICOS 

A Tabela 4 apresenta os resultados de peso médio, espessura, dureza e 

friabilidade para cada um dos lotes produzidos. Nota-se que os desvios-padrão são 

baixos, o que evidencia a boa homogeneidade das misturas. No entanto, é possível 

observar que há diferenças de valores entre as formulações. 

Tabela 4 – Ensaios físicos para as formulações F1-F9. Resultados expressos em valor 
absoluto ± desvio padrão de dez medidas. 

 
Formulações 

Componente 
 

F1 
 

 
F2 

 

 
F3 

 

 
F4 

 

 
F5 

 

 
F6 

 

 
F7 

 

 
F8 

 

 
F9 

 

Peso Médio (mg) 18,20 ± 
0,12 

23,60 ± 
0,26 

24,14± 
0,19 

18,2 ± 
0,09 

22,42 ± 
0,33 

23,84 ± 
0,10 

18,21 ± 
0,05 

23,70 ± 
0,18 

23,85 ± 
0,11 

Relação Diâmetro / 
Espessura 

1,49 ± 
0,06 

1,26 ± 
0,07 

1,21 ± 
0,05 

1,53 ± 
0,05 

1,42 ± 
0,01 

1,40 ± 
0,04 

1,46 ± 
0,09 

1,28 ± 
0,04 

1,16 ± 
0,06 

Dureza (N) 29,0 ± 
2,3 

36,4 ± 
3,9 

38,7 ± 
2,9 

37,7 ± 
5,2 

38,9 ± 
4,0 

36,2 ± 
3,4 

33,7 ± 
4,5 

33,1 ± 
3,1 

32,9 ± 
1,9 

Friabilidade 0,03 0,02 0,00 0,02 0,01 0,51 0,80 0,19 0,03 

 

Para avaliar o impacto dos fatores nas características físicas dos 

minicomprimidos, foi conduzida uma análise de variância (ANOVA one-way) dos 

componentes lineares e quadráticos do diluente e desintegrante, aplicando nível de 

significância de 5% (Tabelas 5). Dessa forma, valores menores do que p = 0,05 

indicam que o fator é significante para a característica estudada. 
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Tabela 5 – Análise de variância dos componentes lineares (L) e quadráticos (Q) 
dos fatores x1 e x2 (diluente e desintegrante, respectivamente) para as respostas 
peso médio, relação diâmetro / espessura (RDE), dureza e friabilidade. O 
resultado é significativo para p < 0,05 (em negrito). 
 

  
Peso médio RDE Dureza Friabilidade 

Fator Componente F valor p F valor p F valor p F valor p 

x1 

L 237,22 0,000 26,09 0,006 1,84 0,268 0,56 0,505 

Q 45,37 0,006 1,25 0,32 0,88 0,419 0,32 0,612 

L+Q 141,3 0,001 13,67 0,016 1,35 0,38 0,44 0,678 

x2 

L 0,01 0,921 0,23 0,653 0,63 0,482 0,13 0,738 

Q 1,97 0,255 13,59 0,021 5,52 0,1 0,32 0,608 

L+Q 0,99 0,467 6,91 0,051 3,08 0,187 0,33 0,808 

Interação  
x1 + x2 

0,12 0,749 0,05 0,829 5,61 0,099 0,46 0,545 

 

Os resultados indicam que, com relação ao peso médio, os dois componentes 

de x1 apresentam nível de significância menor do que 0,05, mostrando, assim, que o 

diluente é uma variável de impacto para essa característica. Adicionalmente, o 

componente linear de x1 e o quadrático de x2 exercem impacto sobre a relação 

diâmetro / espessura. No entanto, quando se considera a combinação dos efeitos 

linear e quadrático de cada fator, observa-se que apenas o diluente é significativo 

para o resultado. 

Por outro lado, não é observada influência dos fatores na dureza e friabilidade 

dos minicomprimidos, o que demonstra que essas características independem da 

composição das formulações. Finalmente, nota-se que uma possível interação entre 

os dois fatores não resulta em impacto significativo em quaisquer características 

estudadas. 

A celulose microcristalina é um derivado parcialmente despolimerizado, obtido 

a partir da -celulose encontrada na natureza. É um excipiente de escolha para a 

indústria farmacêutica, uma vez que é quimicamente compatível com a maioria dos 
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fármacos, é inerte para o organismo humano e, com relação à fabricação de formas 

sólidas, possui boa compressibilidade a baixas pressões. 

Já o fosfato de cálcio é um sal produzido a partir de uma complexa reação 

envolvendo ácido fosfórico e cal hidratada. Possui fluidez considerável devido à sua 

alta densidade, razão pela qual as indústrias estão optando cada vez mais por usa-

lo, como diluente, em seus processos de compressão direta (JIVRAJ et al., 2000).  

Por outro lado, a lactose, apesar de ser um excipiente amplamente utilizado, não foi 

considerada para esse estudo, em virtude de sua reconhecida incompatibilidade 

química com o anlodipino (ABDOH et al., 2004) 

Em relação aos minicomprimidos produzidos com fosfato de cálcio diidratado, 

as formulações contendo apenas celulose microcristalina apresentaram menor peso 

médio e maior relação diâmetro / espessura. De fato, a celulose, ao ser comprimida, 

apresenta uma deformação plástica muito grande, o que faz com que suas partículas 

fiquem unidas, resultando em uma forma mais compactada (ZHANG et al., 2003). 

Assim, é possível regular a máquina de comprimir para que sejam obtidos 

minicomprimidos de menor peso e espessura, o que é altamente desejável para 

esse tipo de forma farmacêutica multiparticulada, em virtude da possibilidade da 

maior diluição da dose, por exemplo. 

O mesmo não pode ser obtido quando se utiliza fosfato de cálcio diidratado. 

Apesar de ser empregado na indústria para aumentar a fluidez de misturas (inclusive 

com celulose microcristalina), essa característica, como dito anteriormente, não foi 

determinante para a obtenção dos minicomprimidos. Adicionalmente, as formas 

resultantes apresentaram maior peso médio e menor relação diâmetro / espessura, 

explicados pela natureza frágil do excipiente, que não tem boas propriedades 

plásticas (GARR & RUBINSTEIN, 1991). 

Assim, minicomprimidos contendo fosfato de cálcio diidratado necessitam de 

muito mais força de compactação para atingir a mesma espessura de formas 

contendo celulose microcristalina. Isso ocorre principalmente pela alta porosidade 

intraparticular e pela densidade elevada do fosfato (ZHANG et al., 2003). Dessa 

forma, para assegurar a integridade da máquina de comprimir, não foi possível usar 

as mesmas configurações aplicadas quando a celulose microcristalina foi 

empregada sem o fosfato, sendo necessário aumentar a carga de pó no interior da 
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matriz nos ensaios envolvendo os níveis 0 e +1 do fator diluente (que continha, 

respectivamente, 25% e 50% de fosfato). O resultado foi a obtenção de formulações 

com maior peso médio e relação diâmetro / espessura mais próximas de 1, o que 

indica que os minicomprimidos tendem a formar um cilindro equilátero, cuja altura 

(espessura) é igual ao diâmetro da base. Tal apresentação não é esteticamente 

adequada para esse tipo de forma farmacêutica, podendo, assim, representar uma 

desvantagem em relação aos minicomprimidos obtidos somente com o uso de 

celulose microcristalina. 

A Figura 1 apresenta os gráficos de superfície-resposta, que evidenciam uma 

relação praticamente direta do aumento da concentração de fosfato de cálcio com o 

acréscimo do peso médio e diminuição da relação diâmetro / espessura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Gráficos tridimensionais de superfície-resposta mostrando o efeito do 
diluente e desintegrante sobre peso médio (esquerda) e relação diâmetro / 
espessura 
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3.2. DISSOLUÇÃO 
 

Os perfis de dissolução obtidos a partir de ensaios com aparatos 1 e 2 estão 

representados na Figura 2. Apesar da liberação rápida do fármaco em todos os 

casos, nota-se que há uma aparente diferença de comportamento entre as 

formulações. 

 

 

Figura 2 – Perfis de dissolução dos minicomprimidos de besilato de anlodipino. F1, 
F2, F3 (sem desintegrante); F4, F5 e F6 (croscarmelose sódica); F7, F8 e F9 
(crospovidona). As barras de erros indicam os desvios-padrão dos pontos medidos 
em triplicata. 
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Dessa forma, para verificar a validade dessa hipótese, a eficiência de 

dissolução (ED%) foi escolhida como variável de resposta. Trata-se de um 

parâmetro importante que avalia a cinética de dissolução através da área sob a 

curva do perfil em um determinado intervalo de tempo (PITA et al., 2004; 

ANDERSON et al., 1998; KHAN, 1975). 

A Tabela 6 apresenta os valores de teor, as quantidades de minicomprimidos 

usadas em cada ensaio, e por fim, a ED% para cada uma das formulações nos 

diferentes aparatos utilizados. 

 

Tabela 6 – Teor, quantidade de minicomprimidos (MniCps) usados nos ensaios de 
dissolução e valores de ED% para cada uma das formulações, nos testes 
empregando aparatos 1 (cesta) e 2 (pá). Resultados expressos em valor absoluto ± 
desvio padrão de triplicata. 
 

Formulação Teor (%) 
Unidades 

de MiniCps 
ED (%) 

aparato 1 
ED (%) 

aparato 2 

F1 81,57 ± 2,98 24 48,52 ± 1,01 54,02 ± 4,30 

F2 84,80 ± 0,33 14 57,15 ± 2,26 55,79 ± 0,73 

F3 84,59 ± 0,95 13 51,25 ± 2,32 47,21 ± 0,80 

F4 85,99 ± 2,29 22 83,21 ± 4,33 78,08 ± 1,77 

F5 90,52 ± 3,09 14 75,52 ± 1,33 79,16 ± 5,98 

F6 79,23 ± 3,32 15 70,08 ± 1,61 79,21 ± 2,34 

F7 80,88 ± 3,59 24 79,50 ± 0,86 78,69 ± 3,85 

F8 83,27 ± 0,65 12 80,93 ± 1,45 69,46 ± 0,34 

F9 89,86 ± 1,87 12 80,24 ± 2,79 72,53 ± 2,14 

 

 

 

A avaliação do impacto dos fatores nas características físicas dos 

minicomprimidos foi conduzida por meio de uma ANOVA one-way dos componentes 

lineares e quadráticos dos fatores empregados (diluente e desintegrante), aplicando 

nível de significância de 5% (Tabela 7). Dessa forma, valores menores do que p = 

0,05 indicam que a variável em observação é significante para a característica 

estudada. 

 

 



92 

 

Tabela 7 – Análise de variância dos componentes lineares (L) e quadráticos (Q) dos 
fatores x1 e x2 (diluente e desintegrante, respectivamente) para as eficiências de 
dissolução obtidas a partir dos ensaios com aparatos 1 e 2. O resultado é 
significativo para p < 0,05 (em negrito). 

 

  
Aparato 1 Aparato 2 

Fator Componente F valor p F valor p 

x1 

L 0,47 0,541 1,12 0,367 

Q 0,35 0,596 0,00 0,965 

L+Q 0,41 0,696 0,56 0,621 

x2 

L 35,45 0,009 32,41 0,011 

Q 6,07 0,090 24,18 0,016 

L+Q 20,76 0,017 28,28 0,011 

Interação  
x1 + x2 

0,03 0,873 0,01 0,948 

 

 

A análise de variância executada permite concluir que o componente linear do 

desintegrante tem impacto significativo na ED% obtida a partir dos ensaios feitos 

utilizando-se cesta. Da mesma forma, observa-se que o termo linear e quadrático do 

referido fator também exerce influência sobre a resposta quando a dissolução é feita 

com o auxílio de pás. No entanto, independentemente do aparato utilizado, a 

combinação dos efeitos linear e quadrático mostra que o desintegrante é o fator mais 

importante da formulação, quando se considera a eficiência de dissolução do 

fármaco, nas condições estabelecidas. Adicionalmente, é possível inferir que o 

comportamento das formulações quando testadas com aparato 1 e 2 não se altera, o 

que permite a conclusão de que ambos podem ser utilizados, nas configurações 

descritas, para a obtenção do perfil de dissolução de minicomprimidos de besilato de 

anlodipino. 

Croscarmelose e crospovidona são derivados de celulose e 

polivinilpirrolidona, respectivamente. Pertencem à classe dos super-desintegrantes, 

ou seja, aqueles que, em baixas concentrações (1 a 5%), promovem a ruptura rápida 

e completa da forma farmacêutica, permitindo a liberação total do ativo para 

dissolução e posterior absorção pelo trato gastrointestinal. O mecanismo de ação 
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consiste no intumescimento das partículas de desintegrante, o que promove um 

“inchaço” do comprimidos, possibilitando sua desintegração (ALDERBORN, 2002). 

Em fármacos de alta solubilidade, como o besilato de anlodipino, não há 

diferença no uso de crospovidona ou croscarmelose nas formulações, visto que elas 

são formas farmacêuticas de liberação imediata. No entanto, a ausência do 

desintegrante pode acarretar um retardamento da liberação do ativo, o que parece 

ser a razão para o fato de a variável x2 ter sido considerada significativa pela análise 

de variância. 

A relevância desse resultado pode ser explicada à luz dos conceitos 

propostos pelo Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB). Como dito 

anteriormente, não há um consenso sobre a classificação a que  anlodipino se 

insere, sendo que alguns autores listam o fármaco como pertencente à classe I 

(OLUSOLA et al., 2012; SHOIN et al., 2010) e outros, à classe III (TSRLINC, 2012; 

LINDENBERG et.al., 2004). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), ao contrário das agências 

americana e europeia (FDA e EMA, respectivamente) adota padrões diferentes 

quanto ao perfil de dissolução desejado para medicamentos contendo fármacos de 

classe I e III. Para a primeira, a recomendação é de que a formulação apresente, 

pelo menos, 85% de liberação do ativo em 30 minutos, ao passo que, para fármacos 

de classe III, essa quantidade deve ser estar dissolvida em não mais do que 15 

minutos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). 

 Assim, considerando o anlodipino como um fármaco de alta solubilidade e 

permeabilidade (ou seja, pertencente à classe I do SCB), os ensaios de dissolução 

realizados indicam que, em todas as formulações, a porcentagem de fármaco 

liberado, ao final de 30 minutos, foi de pelo menos 85%, independentemente do uso 

do desintegrante. Dessa forma, apesar do impacto significativo na dissolução, a 

adição de crospovidona e croscarmelose na formulação não seria relevante para o 

atendimento das recomendações da OMS, com relação a fármacos de classe I.  

No entanto, a classificação do anlodipino como um fármaco de baixa 

permeabilidade (o que o levaria para a classe III) pode justificar o uso desses 

excipientes nos minicomprimidos. De acordo com a OMS e com base em dados da 
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literatura, medicamentos contendo moléculas dessa classe devem apresentar uma 

dissolução seja muito rápida, isto é, pelo menos 85% da dose do ativo deve ser 

liberada e dissolvida em 15 minutos (YU et al., 2002; YU et al., 2001) o que não é 

observado nas formulações F1, F2 e F3. A adição de desintegrante, como visto, tem 

impacto positivo na ED%, fazendo com que a liberação do anlodipino em todas as 

outras formulações (F4 a F9) atenda às especificações da OMS para formulações 

contendo fármacos de alta solubilidade e baixa permeabilidade. 

Em suma, a partir dos resultados até aqui apresentados, pode-se inferir que 

as formulações mais adequadas são aquelas que empregam celulose microcristalina 

PH 102 como diluente (o que possibilita a obtenção de minicomprimidos com peso 

médio e relação diâmetro / espessura adequados) e crospovidona ou croscarmelose 

como desintegrantes, pois possibilitam a dissolução muito rápida do anlodipino a 

partir dos minicomprimidos. 

 

4. CONCLUSÃO 

A partir das nove formulações elaboradas por intermédio do planejamento 

fatorial completo, verifica-se que os diluentes (celulose microcristalina e fosfato de 

cálcio diidratado) exercem impacto significativo no peso médio e na relação diâmetro 

/ espessura, o que é explicado pelas propriedades plásticas desses excipientes. Por 

outro lado, a eficiência de dissolução é influenciada pela presença do desintegrante. 

Considerando as recomendações da OMS para dissolução de medicamentos 

contendo fármacos de classe I ou III do Sistema de Classificação Biofarmacêutica, 

tal resultado indica que, somente com o uso de crospovidona ou croscarmelose, é 

possível alcançar uma liberação de 85% da dose em não mais do que 15 minutos, 

mesmo se tratando de um fármaco de alta solubilidade. 
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