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O tartarato de rivastigmina (RVT) é um dos fármacos utilizados no tratamento da Doença de 
Alzheimer (DA) e que está disponível no mercado na forma de cápsulas e adesivos transdérmicos. O 
presente trabalho teve como objetivo desenvolver comprimidos matriciais para liberação modificada 
de RVT. O fármaco foi analisado quanto às propriedades física e físico-química empregando métodos 
farmacopéicos, espectroscópicos e térmicos. Um método analítico para quantificação do fármaco por 
CLAE foi desenvolvido e validado usando coluna HILIC, acetonitrila e tampão acetato de amônio 10 
mM, pH 5,8 (80:20) como fase móvel, temperatura de 30 ºC, eluição isocrática com fluxo de 2,0 
mL/min e detecção em 217 nm. Comprimidos matriciais, contendo 6 mg do fármaco, foram 
desenvolvidos usando como agentes formadores de matriz os seguintes polímeros: O-
carboximetilquitosana (OCMQS) 5, 10, 20, 30 e 50%; hipromelose (HPMC) 30 e 50%; Kollidon

® 
 SR 

(KOL) 30 e 50% e quitosana (QS) 30%. Os comprimidos foram obtidos por compressão direta e 
caracterizados quanto a tamanho, dureza, uniformidade de conteúdo, tempo de desintegração e 
morfologia. O método de dissolução foi validado e os resultados do perfil de liberação foram 
analisados aplicando diferentes modelos de cinética de liberação. A taxa de intumescimento, a 
capacidade de absorção de água e a capacidade de bioadesão das matrizes foram determinadas em 
modelos in vitro. Foi desenvolvido um método rápido (5 min) para o doseamento da RVT com tempo 
de retenção de aproximadamente 3 min, com linearidade, repetibilidade, precisão intermediária e 
exatidão em conformidade com o preconizado pela legislação. O método se mostrou robusto em 
relação ao fluxo e temperatura e pouco robusto em relação à composição da fase móvel. Os 
comprimidos apresentaram aspecto físico em conformidade com a Farmacopeia Brasileira e o tempo 
de desintegração dependente da concentração e do polímero de cada matriz. Os comprimidos de 
OCMQS (20-50%), HPMC e Kollidon

® 
 apresentaram tempo de desintegração maior que 30 min. Os 

Comprimidos de OCMQS, HPMC e KOL apresentaram velocidade de liberação do fármaco 
inversamente proporcional à concentração deste na matriz e resultaram em matrizes de liberação 
modificada. Todas as formulações apresentaram bom ajuste (>90%) aos modelos cinéticos de 
Higuchi, Peppas-Sahlin e Korsmeyer e Peppas. O expoente n obtido pela análise dos resultados no 
modelo de Korsmeyer-Peppas, indica que as matrizes de OCMQS (20-50%) e KOL liberam o fármaco 
predominantemente por mecanismo de difusão enquanto as matrizes de HPMC possuem mecanismo 
anômolo, ou seja, o fármaco é liberado por diferentes mecanismos de liberação como difusão, 
intumescimento e erosão. O método de dissolução mostrou-se exato, reprodutível e preciso. As 
matrizes contendo os polímeros hidrofílicos HPMC e OCMQS apresentaram maior taxa de 
intumescimento, capacidade de absorção de água e mucoadesividade e estas propriedades foram 
dependentes da concentração do polímero. No presente trabalho foram desenvolvidas matrizes para 
liberação modificada da RVT que apresentaram qualidade e propriedades físico-químicas que as 
tornam promissoras como alternativa farmacêutica na administração e RVT no tratamento de DA. 

 
Palavras-chave: Comprimidos matriciais. Doença de Alzheimer. Tartarato de Rivastigmina. 

Hipromelose. O-carboximetilquitosana. 
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Rivastigmine tartrate (RVT) is a drug used in the treatment of Alzheimer's disease (DA) and 
is commercially available as capsules and transdermal patches. The aim of this study was to 
develop matrix tablets for sustained release of RVT. The drug was analyzed for its physical 
and physicochemical properties using pharmacopoeia, spectroscopic and thermal methods. 
An analytical method for quantification of the drug by HPLC was developed and validated 
using HILIC column, acetonitrile and ammonium acetate buffer 10 mM, pH 5.8 (80:20) as 
mobile phase, temperature of 30 °C, isocratic elution with flow of 2.0 mL/min and detection at 
217 nm. Matrix tablets containing 6 mg of the drug were developed using the following 
matrix-forming excipients: O-Carboxymethylchitosan (OCMCS) 5, 10, 20, 30 and 50%, 
hypromellose (HPMC) 30 and 50%; Kollidon®  SR (KOL) 30 and 50% and chitosan (CS) 
30%. The tablets were obtained by direct compression and characterized for size, hardness, 
content uniformity, disintegration time and morphology. The dissolution method was 
validated and the results of the release profile were analyzed by applying different models of 
release kinetics. The swelling rate, water absorption capacity and bioadhesion of the 
matrices were determined using in vitro models. The fast analytical method (5 min) for assay 
of the RVT was developed, with a retention time of approximately 3 min and linearity, 
repeatability, intermediate precision and accuracy in accordance with the legislation. The 
method was robust for small variations in flow and temperature. The tablets presented 
physical properties in accordance with the Brazilian Pharmacopoeia and disintegration time 

dependent on polymer concentration. The OCMCS tablets (20-50%), HPMC and Kollidon
® 

 

showed disintegration time greater than 30 minutes. The OCMCS, KOL and HPMC tablets 
showed a drug release rate that was inversely proportional to the polymer concentration, and 
resulted in sustained-release matrices. All the formulations showed good fit (> 90%) to the 
Higuchi, Peppas-Korsmeyer and Peppas and Sahlin kinetic models. Exponent n obtained by 
Korsmeyer-Peppas analysis indicates that the OCMCS (20-50%) and KOL matrices release 
the drug primarily by the diffusion mechanism, while the HPMC matrices have an anomalous 
release mechanism, i.e. the drug is released by different mechanisms such as diffusion, 
swelling and erosion. The dissolution method proved to be reproducible and accurate. The 
matrix containing OCMCS and HPMC showed higher rate of swelling, water absorption and 
mucoadhesivity, and these properties were dependent on polymer concentration. In the 
present study, matrices were developed for sustained release of RVT. The physical and 
physical-chemical properties make them promising pharmaceutical alternatives for RVT 
administration in the treatment of DA. 
 

 
Keywords: Alzheimer’s Disease. Hypromellose. Matrix tablet. O-Carboxymethylchitosan. 

Rivastigmine Tartrate.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A população de idosos no mundo vem aumentando ano a ano e 

consequentemente os problemas de saúde a ela relacionados. No Brasil, a rapidez 

do envelhecimento é notável. Estimativas indicam que em 2020 em torno de 13% da 

população brasileira será de idosos e que esta porcentagem aumentará para 25% 

no ano de 2050 (DANILOW et al., 2007; FAGUNDES et al., 2011; PACHECO; 

SANTOS, 2004). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até o ano de 

2025, a população idosa no Brasil crescerá 16 vezes, enquanto no mundo este 

crescimento será de cinco vezes. Isto classificará o Brasil como a sexta população 

do mundo em idosos (IBGE, 2012). 

No mundo, a demência é uma das maiores causas de morte de pacientes 

idosos. Uma das principais enfermidades associadas à demência é a Doença de 

Alzheimer (DA), responsável por cerca 55% dos casos. A DA é uma doença crônica, 

progressiva, neurodegenerativa que acomete o paciente por vários anos (BRASIL, 

2010). 

Estudos indicam que a porcentagem de indivíduos com DA duplica 

aproximadamente a cada cinco anos de idade a partir dos 60 anos, representado 1% 

da população de indivíduos com 60 anos e em torno de 30% com 85 anos (BRASIL, 

2010). Neste século, devido ao envelhecimento da população humana, a DA afeta 

24,3 milhões de pessoas no mundo, tornando este um dos problemas sócio-

econômicos mundial mais grave (SAHNI et al., 2011). Segundo Almeida (2005) em 

2030 existirão no mundo 63 milhões de pessoas com demência, um número de 

grande relevância para os sistemas de saúde mundiais.  

Ensaios clínicos de antidemência indicam como eficientes no tratamento da 

DA os fármacos inibidores da colinesterase como donepezil, galantamina e 

rivastigmina. Esses reduzem o ritmo de evolução da doença e melhoram as funções 

cerebrais como memória e a locomoção (GOMES; KOSZUOSKI, 2005). 

Dentre estes fármacos, o tartarato de rivastigmina (RVT) destaca-se no 

tratamento de casos moderados e discretos da DA, sendo um dos fármacos 

anticolinesterásicos de maior uso e com resultados mais promissores que se 

conhece até então. O RVT é um inibidor pseudo-irreversível da colinesterase 

cerebral, impedindo a hidrólise da ACh por inibição competitiva e duradoura, porém 

reversível (SANTOS, 2009). 
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A administração de doses mais altas de RVT (6 a 12 mg por dia) por via oral 

tem se mostrado eficaz no tratamento da DA. Atingir e manter estas doses por um 

período maior de tempo é desejável, uma vez que parecem conferir benefícios em 

longo prazo (ANAND; MESSINA; HARTMAN, 2000). 

O RVT está disponível no mercado farmacêutico na forma de cápsulas e 

sistemas adesivos transdérmicos. Por ter sua patente expirada recentemente, este 

foi um dos fármacos selecionados pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de 

Inovação Farmacêutica (INCT-if) como alvo de projetos de pesquisa relacionados à 

sua síntese e desenvolvimento de formas farmacêuticas que possam ser produzidos 

por laboratórios farmacêuticos no país. Os estudos farmacocinéticos do fármaco 

após administração oral, demonstraram que este é absorvido rápida e 

completamente, com biodisponibilidade absoluta de cerca de 36% para a dose de 3 

mg e tempo de meia-vida de 1,5 h. A administração com alimentos, tanto de solução 

quanto de cápsulas, aumentou o Tmáx, reduziu o Cmáx e aumentou a ASC em até 

30% (EXELON, 2011). 

Formas farmacêuticas de liberação modificada são empregadas como 

alternativas farmacêuticas para o aumento da biodisponibilidade, redução de efeitos 

colaterais e aumento da adesão do paciente ao tratamento. Dentre estas, os 

comprimidos matriciais destacam-se por serem tecnologicamente viáveis e 

empregarem excipientes convencionais (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

O presente trabalho propõe a incorporação de RVT em comprimidos 

matriciais com o objetivo de modular a liberação do fármaco como alternativa para 

aumento de sua biodisponibilidade oral. Como agentes de matriz foram estudados 

biopolímeros como a quitosana e seus derivados hidrofílicos, assim como, polímeros 

comerciais como a HPMC e Kollidon®SR. Para tanto foi desenvolvida metodologia 

analítica por CLAE para o doseamento dos comprimidos e estudo do perfil de 

dissolução. Como não há monografia farmacopeica disponível para o fármaco ou 

para as formas farmacêuticas contendo RVT, tais metodologias foram desenvolvidas 

e validadas de acordo com normas oficiais (BRASIL, 2003). 



27 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver comprimidos matriciais para liberação modificada de Tartarato de 

Rivastigmina. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar o fármaco quanto às suas propriedades físicas e químicas; 

- Desenvolver e validar o método analítico para a análise do teor de 

comprimidos de RVT e para análise do seu perfil de dissolução, por CLAE; 

- Preparar os comprimidos contendo RVT, usando diferentes agentes 

formadores de matriz e caracterizar quanto às suas propriedades físicas (peso 

médio, dureza e desintegração) e químicas (teor de fármaco); 

- Analisar o perfil de dissolução das matrizes in vitro; 

- Analisar a cinética de liberação do fármaco por modelos matemáticos; 

- Analisar o comportamento de intumescimento e absorção de água das 

matrizes contendo RVT; 

- Analisar a mucoadesão das matrizes in vitro. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 A Doença de Alzheimer 

 

Em 1906, no 37º Encontro de Psiquiatras do Sudoeste da Alemanha, Dr. Alois 

Alzheimer apresentou um caso raro de uma mulher de 51 anos intitulado “Uma 

doença peculiar dos neurônios do córtex cerebral”, o qual daria origem a uma das 

maiores descobertas da medicina moderna com a descrição pela primeira vez da 

Doença de Alzheimer (DA). Neste, a autópsia da paciente Frau August Deter, 

admitida no Frankfurt Hospital em 15 de novembro de 1901, revelou atrofia no tecido 

cerebral generalizada apresentando, inclusive nas artérias, macrolesões visíveis 

(CAYTON; GRAHAM; WARNER, 2000; MAURER et al., 1997). 

A DA é caracterizada histologicamente e neuropatologicamente pelo 

aparecimento de placas neuríticas senis, que são formadas por dendritos e axônios 

em degeneração com ativação de astrócitos e células da glia, pela presença de 

emaranhados neurofibrilares provenientes do acúmulo de filamentos da proteína 

Tau, pela morte neural e perda sináptica (HAMDAN, 2008). Estas alterações levam a 

um comprometimento progressivo da memória e das funções cognitivas, podendo 

levar a um estado completamente vegetativo e a ocorrência de morte precoce 

(KATZUNG, 2005). 

As alterações neuropatológicas e bioquímicas da DA podem ser divididas em 

duas áreas gerais: mudanças estruturais e alterações nos neurotransmissores ou 

sistemas neurotransmissores (SANTOS, 2009). 

As mudanças estruturais incluem os enovelados neurofibrilares, as placas 

neuríticas e as alterações do metabolismo amilóide, bem como as perdas sinápticas 

e a morte neuronal. As alterações nos sistemas neurotransmissores estão ligadas às 

mudanças estruturais (patológicas) que ocorrem de forma desordenada na doença. 

Alguns neurotransmissores são significativamente afetados ou relativamente 

afetados indicando um padrão de degeneração de sistemas. Porém, sistemas 

neurotransmissores podem estar afetados em algumas áreas cerebrais, mas não em 

outras, como no caso da perda do sistema colinérgico cortical basal e da ausência 

de efeito sobre o sistema colinérgico do tronco cerebral. Efeitos similares são 

observados no sistema noradrenérgico (SAHNI et al., 2011). 
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Geralmente, os primeiros sintomas da DA surgem após os 65 anos de idade e 

a probabilidade de sua ocorrência tende a aumentar com a idade, passando de 5% a 

90% ou mais, dos 65 aos 95 anos, respectivamente (RANG; DALE, 2008). Nos 

estágios iniciais, o paciente tem dificuldade em pensar com clareza, tendência à 

lapsos de memória e a se confundir facilmente, além de apresentar queda em seu 

rendimento funcional em tarefas complexas. Posteriormente, começa a surgir a 

tendência ao esquecimento de fatos recentes e dificuldade para registrar novas 

informações. Com o progresso da doença, o paciente passa a ter dificuldades para 

desempenhar tarefas mais simples como utilizar utensílios domésticos ou se vestir, 

cuidar da própria higiene e se alimentar (NITRINI et al., 2005). 

Não há cura conhecida para a DA, seu tratamento visa o controle dos 

sintomas e proteger o paciente dos efeitos das condições de deterioração oriundas 

da enfermidade. A estratégia terapêutica empregada se baseia em três pilares: 

retardar a evolução, tratar os sintomas e as alterações de comportamentos (SAHNI 

et al., 2011). 

Nos portadores da DA, os níveis de ACh caem bruscamente. Essa queda 

deve-se em parte ao aumento da ação da enzima acetilcolinesterase (AChE). 

Atualmente, os inibidores da AChE (IAChE) são usados apenas nos estágios leve e 

moderado da doença (RAO et al., 2005). 

De acordo com Gomes e Koszuoski (2005), a terapia colinérgica se constitui 

no tratamento sintomático mais utilizado, podendo inclusive melhorar efetivamente a 

cognição e a funcionalidade para um grupo restrito de pacientes (cerca de 20 a 

30%). Entre os fármacos utilizados na terapia colinérgica destacam-se a donezepil, a 

galantamina e o tartarato de rivastigmina (RVT). 

 

3.2 Tartarato de Rivastigmina 

 

O tartarato de rivastigmina (RVT), (S)-N-etil-3-[(1-dimetil-amino)-etil]-N-metil–

fenilcarbamato (Figura 1), desenvolvido pelo Laboratório Farmacêutico Novartis, 

pertence a uma geração de fármacos que é responsável por melhorar 

significativamente a qualidade de vida dos pacientes com DA. É o terceiro fármaco 

da classe dos inibidores da AChE, tornando-se disponível na Europa em 1997 e 

liberado para comercialização pela ANVISA e FDA em 1998 e 2000, 

respectivamente (GOMES; KOSZUOSKI, 2005). 
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Figura 1 - Estrutura química do Tartarato de Rivastigmina 

 

                                        Fonte: Exelon, 2011. 

 

O RVT é um pó branco a esbranquiçado, cristalino fino, muito higroscópico, 

muito solúvel em água, em etanol e em acetonitrila e ligeiramente solúvel em acetato 

de etila (EMEA, 2009; UNITED STATES PHARMACOPEA, 2012). 

Segundo Lanctôt et al. (2003) e Gauthier et al. (2007), o RVT pertence à 

classe dos carbamatos, que inibe reversivelmente a AChE e a butilcolinesterease 

(BuChE), consequentemente reduzindo a degradação da acetilcolina liberada nas 

terminações nervosas, melhorando a neurotransmissão colinérgica (BOTTINO et al., 

2002). A inibição pelo RVT tanto da BuChE quanto da AChE é uma vantagem deste 

sobre outros fármacos da mesma classe. Com o uso do RVT é esperada uma 

redução na velocidade de progressão da doença e ainda uma melhora na memória e 

na atenção nos portadores com DA (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Como efeitos adversos para este fármaco são descritos os efeitos 

gastrointestinais, náuseas e particularmente vômitos, com intensidade de leve a 

moderada e de curta duração. Com a redução da dose ou a descontinuação da 

terapia medicamentosa estes sintomas costumam desaparecer (GONZÁLEZ et al., 

2011). 

A absorção do RVT é rápida e completa em indivíduos adultos e as 

concentrações plasmáticas são atingidas em aproximadamente em 1,0 hora. Na 

dose de 3 mg, a biodisponibilidade absoluta foi de aproximadamente 36%, sugerindo 

um significante efeito de primeira passagem. O tempo de meia-vida farmacocinético 

é de aproximadamente 1,5 horas enquanto o tempo de meia vida farmacodinâmico é 

de cerca de 10 horas (WILLIAMS; NAZARIANS; GILL, 2003). A diferença entre os 
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tempos de meia-vida farmacocinético e farmacodinâmico está relacionada a ligação 

do RVT à enzima AChE. 

O RVT possui farmacocinética linear até 3 mg, porém em doses maiores 

torna-se não-linear. O aumento da dose de 3 para 6 mg, resultou em um aumento de 

3 vezes de sua ASC. A biodisponibilidade absoluta após uma dose de 3 mg é de 

aproximadamente 36% (WILLIAMS; NAZARIANS; GILL, 2003). O fármaco apresenta 

uma fraca ligação às proteínas plasmáticas (40%) atravessando rapidamente a 

barreira hemato-encefálica, e apresenta um volume aparente de distribuição na faixa 

de 1,8-2,7 L/kg. O RVT inalterado não é encontrado na urina, sendo a excreção 

renal dos metabólitos a principal via de eliminação. A administração com alimentos, 

tanto de solução quanto de cápsulas do fármaco, aumentou o Tmáx, reduziu o Cmáx e 

aumentou a ASC em até 30% (EXELON, 2011). 

A eficácia de fármacos com ação no sistema nervoso central (SNC), como o 

RVT, tem sido otimizada por meio da incorporção destes em sistemas nanométricos. 

Estes sistemas têm se mostrado uma estratégia promissora para aumentar a 

penetração destes fármacos no SNC, pois estudos comprovam uma maior 

permeabilidade destes na barreira hematoencefálica. Estes nanocarreadores são 

estudados tanto para administração de fármacos como para o diagnóstico da DA 

(SAHNI et al., 2011). Arumugam et al. (2008) desenvolveram lipossomas contendo 

RVT para administração intranasal. Os resultados demonstraram que a 

administração do RVT incorporado neste sistema aumentou significativamente a 

concentração do fármaco no cérebro. 

Nanopartículas de poli-n-butilcianoacrilato (PBCA) contendo diferentes 

proporções fármaco:polímero com ou sem revestimento com polissorbato foram 

desenvolvidas por Wilson et al. (2008). Os resultados apresentaram um aumento de 

3,82 vezes na concentração de RVT no cérebro quando incorporada nas 

nanopartículas com revestimento em relação ao fármaco livre. 

Estudos com a incorporação do RVT em nanopartículas de PLGA e PBCA 

demonstraram uma rápida recuperação da memória de ratos tratados com 

escopolamina. Os resultados indicam que a incorporação nestes sistemas 

provavelmente pode aumentar a eficácia de RVT por liberar de forma sustentada e 

consequentemente manter o fármaco no tecido cerebral por um período mais 

prolongado (JOSHI; CHAVHAN; SAWANT, 2010). 
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Bastiat et al. (2010) incorporaram RVT em organogéis de óleo de girassol 

modificado com tirosina para administração subcutânea do fármaco. O perfil 

farmacocinético e biocompatibilidade do sistema foi biomonitorada por 35 dias. O 

perfil farmacocinético foi dependente da composição do gel, da dose e do volume 

administrado no hipocampo, demonstrando a potencialidade do sistema como 

carreador para administração de RVT. 

Estudos de desenvolvimento de metodologia analítica para quantificação de 

RVT, principalmente em amostra biológica, têm sido descritos na literatura. Usando 

o método isocrático por CLAE, Rao et al. (2005) desenvolveram e validaram a 

metodologia analítica para quantificação do fármaco puro e incorporado em cápsulas 

de gelatina, usando coluna de fase reversa C18 (250 mmx 4,6 mm, 5 µm) e como 

fase móvel com  heptano sulfonato de sódio pH 3,0, ajustado com ácido fosfórico 

0,01 M: acetonitrila (72:28, V/V), fluxo de 1 mL/min, temperatura de 30°C, leitura no 

comprimento de onda 217 nm e volume de injeção de 10 µL. A solução de RVT foi 

preparada (0,5 mg/mL) usando água como diluente. O tempo de retenção foi de 2,4 

e 8 minutos. O método foi considerado rápido, preciso, exato e seletivo.  

Fazil et al. (2012) analisaram o desenvolvimento de nanopartículas de 

quitosana contendo RVT, usando uma coluna de fase reversa C18, fase móvel com  

10 mM de hidróxido de amônio pH 10,5 e acetonitrila (30:70, v/v), fluxo 1 mL/min e 

leitura no comprimento de onda de 215 nm. Os resultados sugerem que o CS-RHT 

NPs têm melhor eficiência cerebral e são uma abordagem promissora no uso de 

RHT para o tratamento e prevenção da doença de Alzheimer (AD). 

Um método por CLAE usando coluna C18 (4,6 x 250 mm, 5 µm), fase móvel 

com solução tampão fosfato 20 mmol/L pH 3,0:acetonitrila (75:25%, V/V) e fluxo de 1 

mL/min foi utilizado por Arumugam et al. (2008) para quantificação de RVT 

incorporada em lipossomas.Frankfort et al. (2006) estudaram a quantificação de RVT 

no plasma humano usando um método por CLAE com coluna C18 (2,0 x 150 mm, 5 

µm), fase móvel hidróxido de amônio 10 mM:metanol (50:50%, V/V) seguido por 

hidróxido de amônio 10 mM:metanol (5:95%, V/V) e tempo de eluição de 7 minutos 

fluxo de 0,2 mL/min a 10 °C. 
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3.3 Formas Farmacêuticas Orais de Liberação Modificada 

 

Atualmente, a maioria dos fármacos é prescrita em formas farmacêuticas com 

liberação convencional. Tais administrações frequentemente implicam no uso de 

várias doses diárias pelo paciente, e isto causa grandes flutuações da concentração 

plasmática do fármaco podendo ocasionar períodos em que incide uma 

concentração plasmática sub-terapêutica e outros em que os limites de toxidade do 

fármaco são ultrapassados (ALLEN JR.; POPPOVICH; ANSEL, 2013; LUCINDA-

SILVA et al., 2009). 

Em geral, as formas farmacêuticas orais são planejadas para obter um efeito 

sistêmico decorrente da absorção do fármaco no trato gastrointestinal (TGI). Há 

varias vantagens na utilização destas como: a praticidade, economia, segurança e 

uma melhor estabilidade, quando comparadas às formas farmacêuticas líquidas, 

obtendo-se uma melhor adesão do paciente ao tratamento, contribuindo para 

eficácia da terapêutica prescrita (STORPIRTIS et al.,1999).  

As preparações farmacêuticas orais de liberação modificada são concebidas 

para modularem a liberação do fármaco, retardando ou prolongando a sua 

dissolução. Os objetivos são: tornar a forma farmacêutica gastrorresistente e/ou 

prolongar o efeito farmacológico e/ou liberar o fármaco num sítio específico do TGI 

após um período definido de tempo (cronoterapia), conveniências não oferecidas 

pelas formas de liberação imediata e convencional (ALLEN Jr.; POPOVICH; ANSEL, 

2013; PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007). O fármaco para ser incorporado em um 

sistema terapêutico de liberação modificada deve apresentar as seguintes 

características: velocidades médias de absorção e excreção; absorção uniforme no 

trato gastro-intestinal; absorção em doses relativamente pequenas; margem de 

segurança relativamente alta e utilização no tratamento de doenças crônicas (LYRA 

et al., 2007). 

Essas formulações utilizam uma “barreira” química ou física para modular a 

liberação e proporcionar a dose de manutenção dos níveis plasmáticos. Muitos 

métodos ou tecnologias têm sido utilizados na formação desta barreira nas formas 

farmacêuticas sólidas, incluindo a utilização de revestimentos, microencapsulação, 

ligações químicas, resinas de troca iônica, incorporação em sistemas de bomba 

osmótica e incorporação do fármaco em matriz lipofílica ou hidrofílica (ALDERBORN, 

2005). 
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Dentre estas tecnologias, destacam-se os sistemas matriciais, os quais são 

definidos, do ponto de vista tecnológico, como um sistema destinado a prolongar e a 

controlar a liberação da(s) substância(s) ativa(s), molecularmente dispersa(s) ou 

dissolvida(s) num suporte resistente à desintegração, quer seja um polímero ou 

agente formador da matriz (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

A utilização de sistemas matriciais (Figura 2) constituídos por diversos tipos 

de polímeros é uma das estratégias mais empregadas no desenvolvimento de uma 

formulação oral de liberação modificada devido às vantagens inerentes a estes 

sistemas tais como versatilidade, eficácia, baixo custo e produção em equipamentos 

sob técnicas convencionais. Além disso, a utilização de sistemas matriciais permite a 

incorporação de quantidades relativamente elevadas de fármacos (LOPES; LOBO; 

COSTA, 2005).  

 

Figura 2 - Esquema representativo do interior de uma matriz inerte. 

 

 

Fonte: Liberal, 2008. 

 

A liberação modificada do fármaco incorporado nestes sistemas pode ser 

classificada como (LUCINDA-SILVA et al., 2009): 

Liberação retardada: o fármaco não é liberado imediatamente após a 

administração. 

Liberação repetida: uma dose individual é liberada regularmente logo após a 

administração,e uma segunda ou terceira dose são subsequentemente liberadas,em 

intervalos intermitentes.  
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Liberação prolongada: libera o fármaco por um tempo mais prolongado do 

que a partir de formas farmacêuticas convencionais. 

Liberação sustentada: compreende uma liberação inicial do fármaco, 

suficiente para disponibilizar a dose terapêutica após sua administração, sendo 

seguida da liberação gradual e constante do fármaco por um período maior de 

tempo. 

Matrizes hidrofílicas são formas farmacêuticas preparadas por compressão de 

uma mistura contendo fármaco e o polímero hidrofílico. Esses sistemas quando em 

contato com o meio de dissolução ou com o fluido aquoso gastrintestinal, absorvem 

água, sobretudo através dos poros do sistema matricial. Após a hidratação do 

sistema, com consequente liberação imediata do fármaco existente na superfície do 

comprimido, ocorre o intumescimento/relaxamento das cadeias poliméricas, e forma 

uma camada gelatinosa do polímero em volta do núcleo seco do comprimido. A água 

continua a penetrar na matriz, através camada gelificada que, lentamente, vai se 

formando. A camada gelificada pode também sofrer erosão (GENÇ; JALVAND, 

2008; LIBERAL, 2008; LOPES; LOBO; COSTA, 2005). A figura 3 apresenta 

esquematicamente estas alterações que ocorrem na matriz em contato com o meio 

de liberação. 

 

Figura 3 - Alterações observadas nos sistemas matriciais hidrofílicos que intumescem e sofrem 
erosão. 

 

Nota: 1) matriz no estado seco;  
2) início da hidratação e intumescimento da matriz;  
3 e 4) aumento da hidratação e intumescimento da matriz, diminuição do núcleo seco e início da 

erosão das cadeias poliméricas;  
5) aumento da erosão das cadeias poliméricas;  
6) separação das cadeias poliméricas com libertação rápida do fármaco restante. 
Fonte: Lopes, Lobo e Costa, 2005. 
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 O Quadro 1 apresenta exemplos de composição de matrizes hidrofílicas para 

liberação modificada de diferentes fármacos. Dentre os excipientes empregados 

para obtenção de comprimidos matriciais são frequentemente empregados 

derivados da celulose como hidroxipropilmetilcelulose ou hipromelose (HPMC), 

Carboximetilcelulose sódica ou carmelose, hidroxietilcelulose (HEC); gomas, 

quitosana (QS) e seus derivados hidrofílicos e polímeros sintéticos como acetato de 

polivinil (PVA) e polivinilpirrolidona (PVP). 

 

Quadro 1 - Exemplos de estudos de desenvolvimento de matrizes hidrofílicas para liberação 
modificada de fármacos. 

Fármaco Polímero Referências 

Teofilina HPMC Ojoe et al., 2007 

Quercetina HPMC pectina Monteiro et al., 2007 

Tramadol HPMC Rao et al., 2009 

Aciclofenaco HPMC Kabir ; Biswas ; Rouf, 2009 

Diclofenaco sódico HPMC Mourão et al., 2010 

Cloridrato de Metformina Polivinil-HPMC Das et al., 2010 

Ascarbose HPMC Kumar, 2010 

Alendronato de Sódio Quitosana Ochiuz et al., 2010 

Albuterol Kollidon®  SR Sakr, 2011 

Norfloxacino Polioxietileno  

HPMC  

Oliveira et al., 2011 

Diltiazem O-carboximetilquitosana Bresolin et al., 2013 

 

 

3.3.1 Hipromelose (HPMC) 

 

A hipromelose ou hidroxipropilmetilcelulose é um derivado polimérico - éter de 

celulose - não iônico, isento de cor, odor e sabor (Figura 4). Pode ser encontrado 

sob diversos nomes comerciais tais como, Culminal, Methocel, Metolose, 

Pharmacoat e MPHC, disponíveis em vários pesos moleculares e, capazes de 

formar dispersões aquosas com diferentes graus de viscosidade. Apresenta-se sob a 

forma de pó granular branco ou ligeiramente amarelado. 

Uma solução aquosa a 1% p/p apresenta as seguintes propriedades: pH entre 

5,5 e 8,0, ponto de fusão compreendido entre 190 e 200 C e temperatura de 

transição de fase entre 170 e 180 C (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009). 
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                   Figura 4 - Estrutura química da unidade monomérica do HPMC. 

 

Fonte: Vilanova e Sá, 2009. 

 

Em formulações orais, o HPMC é um dos derivados da celulose mais usados 

como retardantes da liberação de fármacos, pela compatibilidade com os eletrólitos, 

não sofrer alterações do pH (2,0 a 13,0) e poder ser comprimido diretamente com o 

fármaco. Esta ampla utilização se deve a existência de grande variedade do 

polímero, o qual é classificado de acordo com sua viscosidade e proporção entre 

grupos substituintes (LOPES; LOBO; COSTA, 2005; MONTEIRO et al., 2007). O 

HPMC é um polímero cujo uso na tecnologia farmacêutica é versátil e bem 

conhecido e está descrito nas três principais farmacopeias mundiais: Americana, 

Europeia e Japonesa. 

 

 

3.3.2 Kollidon® SR 

 

O Kollidon® SR (Figura 5) é um copolímero de acetato de polivinila e 

polivinilpirrolidona (povidona) obtido por spray na proporção de 80:20. Apresenta-se 

como um pó branco ou levemente amarelo com fluxo livre. Na preparação deste co-

polímero é utilizado o acetato de polivinila com MM de aproximadamente 450.000 

g/mol e povidona com MM de aproximadamente 50.000 g/mL. Solúvel em N-

metilpirrolidona, acetona e metanol e insolúvel em água, etanol e isopropanol 

(KOLTER et al., 2011). 
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            Figura 5 - Estrutura química da unidade monomérica do Kollidon
®
 SR. 

. 

 

                   Fonte: Rowe, Sheskey e Quinn, 2009. 

 

Este copolímero pode ser usado na preparação de matrizes de liberação 

sustentada na forma de comprimidos, pellets e grânulos. Devido suas características 

de fluxo e solubilidade é recomendável a obtenção destas matrizes por compressão 

direta, dupla compressão ou granulação úmida (KOLTER et al., 2011).  

É um excipiente farmacêutico considerado não tóxico. Porém é 

moderadamente tóxico quando ingerido, produzindo distúrbios gástricos. Não tem 

efeito irritante e sensibilizante na pele (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009). 

Moreira et al. (2012) estudaram um sistema de liberação bifásica em que o 

cetoprofeno foi incorporado em microesferas de Kollidon® SR e acetobutirato de 

celulose. Os resultados obtidos sugerem que o sistema de liberação proposto 

(comprimidos contendo o fármaco e esse incorporado em microesferas) pode ser 

empregado para a liberação de agentes ativos em dois estágios. 

Sakr et al. (2011) avaliaram Kollidon® SR no desenvovimento de comprimidos 

matricias de sulfato de albuterol. Quando comparado com outros polimeros, os 

autores verificaram que o Kollidon® SR, a HPMC e o carbopol mostraram-se 

promissores como excipiente em formulações de  liberação prolongada do sulfato de 

albuterol. 

 

3.3.3 Quitosana e derivados 

 

A quitosana é uma poliamina catiônica de pH 6,5. É um polímero hidrofílico 

natural (Figura 6). É derivada da quitina, a qual é abundante nos exoesqueletos e 

insetos e dos crustáceos como casca de camarões e carcaças de siri. Também é 

encontrada em insetos e fungos. A quitosana é aplicada como material de 
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revestimento, desintegrante, agente formador de película, mucoadesivo, em 

comprimidos como aglutinante e agente de viscosidade (ROWE; SHESKEY; QUINN, 

2009).  

 

              Figura 6 - Estrutura esquemática da unidade monomérica da Quitosana. 

  

                                Fonte: Azevedo et al., 2007. 

 

Fisicamente, a quitosana é caracterizada como um pó branco ou branco a 

creme, possui temperatura de transição vítrea de 203 ºC, é pouco solúvel em água, 

solúvel em ácidos diluídos, praticamente insolúvel em etanol (95%) e em outros 

solventes orgânicos e neutros ou alcalino (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009). 

É um polímero semelhante à celulose, promissor como excipiente para 

medicamentos e também em produtos cosméticos (ROSSI et al., 2010). A 

modificação química de quitosana é uma ferramenta útil para planejar novos 

carreadores de fármacos, bem como diminuir os efeitos tóxicos e melhorar a 

biodistribuição destes (BERNKOP-SCHNÜRCH; DÜNNHAUPT, 2012). 

Vários estudos foram realizados com os derivados de quitosana solúveis em 

água, entre eles a O-carboximetilquitosana (O-CMQS). Este é um derivado 

hidrossolúvel da quitosana o qual apresentou ser um potencial agente formador de 

matriz com aplicação em matrizes hidrofílicas (BRESOLIN, 2009; BRESOLIN et al., 

2013). A quitosana e seus derivados carboxilados, N e O-carboximetilquitosana, 

apresentam diversas aplicações em vários campos como no tratamento de água na 

agricultura, na indústria farmacêutica, cosmética e de alimentos (ADALI; YILMAZ, 

2009). 

Liy et al. (2007) pesquisaram a reticulação de O-carboximetilquitosana com 

glutaraldeido para um sistema de liberação controlada de fármacos,com a intenção 

de retardar a liberação de fármacos em condições simuladas de solução fisiológica 

(pH 7,4). Os resultados neste trabalho mostram que a reticulação de O-
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carboximetilquitosana levou a produção de material que oferece  propriedades 

promissoras para liberação controladas de  fármacos 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material 

 

4.1.1 Equipamentos 

 

- Agitador magnético (Marte® mod. Mag-mult); 

-Agitador mecânico (Fisatom®, mod. 713 D); 

- Analisador de textura (Texture analyser®, mod. TA-XT Plus) 

- Aparelho de Desintegração (Erweka®, mod. ZT 32); 

- Balança analítica (Mettler Toledo®, mod. AG204); 

- Balança de secagem por Infravermelho (Mettler Toledo®, mod. LJ16); 

- Banho de ultrassom (Unique®, mod. 800A); 

- Bomba de vácuo (Marconi®, mod. 2107V6200TFEZI); 

- Calorímetro (Netzsch®, mod. STA 449F3) 

- Cromatógrafo líquido de alta eficiência - Waters® 2996, bomba 600, detector de 

varredura de espectro ao ultravioleta por arranjo de fotodiodos (Diodo Array) e injetor 

automático (Waters® 717 plus Autosampler); gerenciado por software Empower 

versão pro); 

- Cromatógrafo (Shimadzu, mod. LC 20 AT, detector de varredura de espectro ao 

ultra violeta por arranjo de fotodiodos (Diodo Array) e auto injetor SIL 20A HT ; 

gerenciado por software Empower versão pro); 

- Desintegrador (Erweka®, mod. DT 80); 

- Dissolutor (Nova Ética®, mod. 299); 

- Durômetro (Erweka®, mod. THB20); 

- Espectrofotômetro de UV (Shimadzu®, mod. 1601); 

- Espectrofotômetro de RMN (Bruker®, mod. AC-300F) 

- Estufa de ar circulante (Marconi®, mod. MA037); 

-Máquina de compressão rotatória (Lawes® Rotativa, mod. 2000 10 PSC); 

- Paquímetro (Mitutoyo®); 

- Potenciômetro (Digimed®, mod. DM21); 

- Ultrapurificador de água (Millipore®, Milli-Q -resistividade de 18MΏcm). 
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4.1.2 Reagentes  

 

- Acetato de amônio – grau analítico 

- Acetonitrila - J.T.Baker 

- Ácido clorídrico - Biotec 

- Ácido acético - Merck 

- Celulose microcristalina - Natural Pharma, lote 35 

- Estearato de magnésio - All Chemistry do Brasil 

- Hidróxido de sódio  - Vetec 

- Hipromelose – All Chemistry do Brasil 

- O-carboximetilquitosana - Sintetizado e caracterizado no Laboratório de Pesquisa 

em Tecnologia Farmacêutica (NIQFAR/UNIVALI) a partir da quitosana comercial. O 

polímero possui grau de substituição 33,64% (± 2,05%) e, após secagem por spray-

drying possui forma esférica, com superfície lisa e tamanho de 1,55 ± 0,68 µm. 

- Peróxido de hidrogênio - Isofar 

- Tartarato de Rivastigmina – grau farmacêutico, Eficácia farmácia de manipulação 

reg.142027 

- Kollidon® SR – Sigma 

- Quitosana - Purifarma 

 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Caracterização do tartarato de rivastigmina (RVT) 

 

O fármaco RVT puro, adquirido em farmácia de manipulação, foi submetido 

aos ensaios de controle de qualidade descritos abaixo. 

 

4.2.1.1 Características organolépticas 

As características organolépticas (cor, odor, aspecto físico) foram 

determinadas por percepção direta do material. 
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4.2.1.2 Características morfológicas 

Para análise da morfologia do pó do fármaco foi utilizada microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). A amostra foi colocada sobre um suporte metálico 

com auxílio de fita dupla face, revestida com ouro coloidal sob vácuo e analisada no 

microscópio. 

 

4.2.1.3 Determinação do comportamento térmico,faixa de fusão e teor de umidade 

O comportamento térmico, a faixa de fusão e o teor de umidade da amostra 

foram determinados por calorimetria diferencial exploratória (DSC) e 

termogravimetria (TG). 

A amostra foi mantida em dessecador por 24 horas, antes da análise. Cerca 

de 2 mg da amostra foram pesados em cadinho de alumina, e submetido a análise 

do comportamento térmico em uma rampa de aquecimento de 20 a 450 °C a 10 

°C/min, em atmosfera de nitrogênio. 

 

4.2.1.4 Análises espectroscópicas da amostra  

Os espectros de RMN ¹³C e ¹H de RVT foram obtidos em espectrofotômetro 

de RMN em 300 MHz, utilizando como solvente a água deuterada. 

Para análise do fármaco por espectroscopia no infravermelho foram 

preparadas pastilhas usando aproximadamente 1 mg de amostra, previamente 

dessecada, e 100 mg de KBr.  

 

4.2.1.5 Determinação da pureza da amostra   

A pureza do fármaco foi determinada por CLAE, por DSC e confirmada por 

RMN ¹³C e ¹H. A análise por CLAE foi realizada segundo condições experimentais 

descritas no item 4.2.2. 

Para análise da pureza do RVT por DSC, cerca de 2 mg da amostra foram 

pesados em cadinho de alumina, e submetido a análise do comportamento térmico 

em uma rampa de aquecimento de 20 a 450 °C a 1 °C/min, em atmosfera de 

nitrogênio. A pureza foi determinada a partir dos resultados de temperatura do pico 

de fusão (Tpico), temperatura de início da fusão (Tinício) e quantidade de calor 

envolvido na fusão (ΔH) empregando a equação de Van’t Hoff (equação 1) (MATOS; 

MERCURI; BARROS, 2009), usando o software Proteus®. As amostras foram 

analisadas em duplicata. 
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                                                                                     (1) 

Onde: 

 Tfusão = temperatura da amostra durante a fusão 

 T0 = ponto de fusão do componente principal ou puro (K) 

 R = constante dos gases (8,3143 J/K.mol) 

 X2= fração molar do componente 2 (impurezas) na fase líquida 

 ΔHfusão = calor molar de fusão do componente principal expresso em J/mol. 

 

4.2.2 Desenvolvimento e validação do método analítico para quantificação do 

fármaco por CLAE 

 

A validação da metodologia analítica foi realizada segundo os critérios propostos 

pela resolução da ANVISA RE nº 899, 29 de maio de 2003 (BRASIL, 2003). 

 

4.2.2.1 Desenvolvimento do método analítico  

A partir de informações descritas na literatura, o método analítico foi 

desenvolvido usando modo de eluição isocrático em cromatógrafo líquido de alta 

eficiência (Waters®) e coluna Kinetex® 2,6 µm HILIC 100A 100 x 4,6 mm 5 µm, na 

temperatura de aproximadamente 30 °C, detector de varredura de espectro no 

ultravioleta por arranjo de fotodiodos (Diodo Array) e injetor automático com volume 

de injeção de 10 µL. O software Empower® (versão Pro) foi utilizado para registrar os 

cromatogramas e medir as áreas dos picos. Todos os solventes utilizados foram de 

grau HPLC e foi utilizado o comprimento de onda de 217 nm para quantificar o 

fármaco. No desenvolvimento da metodologia analítica foram testadas as seguintes 

condições: 

 

a) Fase móvel ACN:solução tampão acetato de amônio 10 mM pH 5,8 (80:20), 

temperatura de aprox. 27 °C, fluxo de 2,0 mL/min, tempo de eluição de 5 min, 

volume de injeção de 10 µL. Para ajuste de pH da fase móvel foi usado ácido 

acético. 

b) Fase móvel ACN: solução tampão formiato de amônio 10 mM pH 5,8 (80:20), 

temperatura de aprox. 27 °C, fluxo de 2,0 mL/min, tempo de eluição de 5 min, 
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volume de injeção de 20 µL. Para ajuste de pH da fase móvel foi usado ácido 

acético. 

c) Fase móvel ACN:solução tampão fosfato de amônio 0,01 M pH 5,8 (80:20), 

temperatura de 27 °C,fluxo de 2,0 mL/min tempo de  eluição de 5 min, volume de 

injeção 20 µL. Para ajuste da fase móvel foi usado hidróxido de amônio. 

 

4.2.2.2 Padronização do método de preparação da solução amostra para 

determinação do fármaco nas matrizes 

Inicialmente o método de preparação da solução amostra para determinação 

do fármaco nas matrizes foi otimizado usando diferentes condições de extração. 

Para os testes de extração foi empregada a formulação contendo 30% OCMQS. 

 

Método A: O comprimido foi pesado, triturado e transferido para balão volumétrico 

de 250 mL, lavando o gral e pistilo com 100 mL de HCl 0,1 M, sonicado por 30min e 

o volume foi completado com o mesmo solvente. 

 

Método B: O comprimido foi pesado, triturado em gral, transferido para balão de 250 

mL com auxílio de 100 mL de HCl 0,1 M, sonicado por 45 min e completado o 

volume com o mesmo solvente. 

 

Método C: O comprimido foi pesado, triturado em gral com 5 mL DMSO, transferido 

para balão de 250 mL com auxílio de 100 mL de água, sonicado por 1 h e 

completado o volume com água. 

 

Método D: O comprimido foi pesado, triturado em gral com 5 mL de metanol, 

transferido para balão de 250 mL com auxílio de 45 mL de metanol, sonicado por 30 

min, adicionado mais 50 mL de água e sonicado mais 30 min e completado o volume 

com água. 

 

Método E: O comprimido foi pesado, triturado em gral, transferido para balão de 250 

mL com auxílio de 50 mL de metanol, sonicado por 30 min, adicionado mais 50 mL 

de água, sonicado mais 30 min e completado o volume com água. 
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As dispersões obtidas foram homogeneizadas e filtradas em papel filtro 

quantitativo, descartando os 5 mL iniciais. A solução foi filtrada em filtro de 

membrana de politetrafluoretileno (PTFE) modificado de 0,45 µm e diluída com ACN 

na proporção 1:1 (500 µL de cada). As amostras foram injetadas em duplicata. 

 

4.2.2.3 Validação do método analítico   

O método de doseamento de comprimidos de RVT foi classificado como um 

método de categoria I (BRASIL, 2003), portanto foram determinados os parâmetros 

de linearidade, estabilidade da solução padrão de RVT, exatidão e seletividade, 

precisão e robustez. O método de doseamento de RVT foi validado para as matrizes 

de HPMC. 

 

4.2.2.3.1 Adequabilidade do sistema 

 No início de cada análise foi injetada em quintuplicata a solução padrão na 

concentração de 12 µg/mL e verificado os parâmetros de adequabilidade, incluindo o 

fator de tailing (T), número de pratos teóricos (N) e repetibilidade da área do pico de 

RVT. 

 

4.2.2.3.2 Estabilidade das soluções padrão e amostra 

 A estabilidade da solução padrão e da solução amostra do comprimido 

contendo RVT em HCl 0,1 M foi verificada no nível 100% (12 µg/mL) nos tempos de 

1, 3, 6, 8, 12 e 24 h. A área e a concentração das soluções foram expressas em 

média, desvio padrão e desvio padrão relativo (DPR). 

 

4.2.2.3.3 Linearidade e faixa de variação 

Para análise da linearidade do método, foram elaboradas curvas analíticas a 

partir de uma solução mãe de RVT a 100 µg/mL em água, usando as condições 

cromatográficas descritas no item 4.2.2.1a. 

Para preparação da solução mãe foram pesado exatamente cerca de 5 mg de 

RVT e transferida para balão volumétrico de 50 mL. Após adição de 20 mL de água, 

a amostra foi sonicada por 10 minutos e volume completado com o mesmo solvente 

(concentração final de 100 μg/mL). Esta solução foi usada para fazer as diluições 

apresentadas no Quadro 2, usando o mesmo solvente para completar o volume.  
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Após filtração das soluções em membrana de 0,45 µm, estas foram diluídas 

na proporção 1:1 com ACN em frasco tipo vial de modo a obter as concentrações 

finais descritas no Quadro 2. Cada diluição foi realizada em quadruplicata e injetada 

duas vezes obtendo-se a média e desvio padrão das áreas. 

 

 

Quadro 2 - Concentrações de tartarato de rivastigmina nas soluções obtidas para 
análise da linearidade da metodologia analítica por CLAE. 

Soluções
1
 

Vol. Sol. mãe RVT 

100 µg/mL (µL) 
RVT

2 
(g/mL) RVT

3 
(g/mL) 

1 100 2 1,01 

2 200 4 2,02 

3 300 6 3,03 

4 500 10 5,05 

5 800 16 8,08 

6 1000 20 10,1 

7 1200 24 12,12 

8 1500 30 15,15 

9 2000 40 20,2 

Nota: As amostras foram diluídas em quadruplicata e injetadas em duplicata no cromatógrafo. 
1
Foram usados balões volumétricos de 5 mL; 

2
Concentração de RVT nos balões de 5 mL; 

3
Concentração de RVT após diluição das soluções com acetonitrila nos vials na proporção 
1:1. 

 

 A partir dos dados da área do pico versus concentração da solução, a 

equação da reta foi calculada por meio da análise de regressão linear, 

determinando-se também o desvio padrão da curva de regressão e o coeficiente de 

determinação (r2) da reta. A análise de regressão linear foi realizada usando o 

software Microsoft Excel® 2007. 

Para validação da metodologia analítica para determinação do teor de RVT 

nos comprimidos de HPMC, foi obtida a curva analítica usando cromatógrafo 

Shimadzu e HCl 0,1 M como solvente para preparação da solução mãe, nas 

condições cromatográficas descritas no item 4.2.2.1a. 

 

4.2.2.3.4 Exatidão e seletividade 

A exatidão do método foi avaliada usando os comprimidos contendo HPMC 

como polímero e adição de RVT para obtenção de soluções a 8, 12 (nível 
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intermediário da curva) e 16 µg/mL, em triplicata. 

Comprimidos placebo contendo 50% de HPMC foram pulverizados e 120 mg 

do pó foi transferido para balão volumétrico de 250 mL. Em cada balão foram 

adicionados 4,0; 6,0 ou 8,0 mg de RVT, 100 mL de HCl 0,1 M e a solução foi 

submetida a banho de ultrasom por 45 min. Após dissolução, o volume foi 

completado com HCl 0,1M, homogeneizado e filtrado em papel filtro seguido de 

filtração em membrana de 0,45 µm. A solução foi diluída na proporção 1:1 com ACN 

em vial, homogeneizada e analisado no CLAE. As amostras foram preparadas 

simultaneamente, em triplicata. 

Para análise da seletividade do método a solução foi preparada usando 

somente placebo e injetado em duplicata. 

 

4.2.2.3.5 Precisão  

A precisão do método foi determinada em três níveis: repetibilidade, a qual 

expressa a precisão intra-dia, a precisão intermediária, que representa a precisão 

inter-dias repetindo o preparo da solução amostra a partir de comprimidos de 

rivastigmina (sextuplicata), com dois analistas diferentes. O fármaco na solução 

amostra foi quantificado em um único dia e um dia suplementar pelo método da 

padronização externa, a partir da solução de RVT, na concentração correspondente 

ao ponto intermediário da curva analítica (12 µg/mL). 

 

a) Preparo da solução de RVT 

Pesou-se o equivalente a 2,500 mg de RVT, o qual foi transferido para um 

balão volumétrico de 25 mL, adicionados 10 mL de água ultrapura, sonica-se por 10 

min e completado o volume com água. Após foram transferidos 1,2 mL desta 

solução para balão volumétrico de 5 mL e o volume foi completado com água, 

homogeneizado, obtendo-se uma solução com concentração de 24 µg/mL. A 

solução foi diluída na proporção 1:1 com ACN em frasco tipo vial, resultando na 

concentração final de 12 µg/mL. 

 

b) Preparo da solução amostra 

Inicialmente, o peso médio de 8 comprimidos foi determinado e estes foram 

triturados até a formação de um pó homogêneo. Pesou-se do pó o equivalente a 

0,0592 g de comprimido de RVT, transferiu-se para balão volumétrico de 100 mL e 
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adicionou-se 50 mL de HCl 0,1M. A solução foi submetida a banho de ultrasom por 

45 min, completou-se o volume com HCl 0,1M, homogeneizou-se e filtrou-se a 

solução em papel filtro desprezando os 5 mL iniciais e após em filtro de membrana 

0,45 µm. A solução foi diluída na proporção 1:1 com ACN em frasco tipo vial, 

homogeneizada e analisada no CLAE. As análises foram realizadas em sextuplicata. 

 

4.2.2.3.6 Avaliação da robustez 

Para a avaliação da robustez do método, a solução de RVT foi preparada com 

concentração de 12 µg/mL e cada condição experimental testada foi analisada em 

quintuplicata. 

 A robustez do método foi avaliada por meio da observação de seu 

desempenho após alterações variando-se o fluxo da fase móvel, a proporção de 

solvente orgânico na fase móvel e a temperatura da análise, conforme apresentado 

no Quadro 3. 

A robustez também foi verificada para a solução amostra do comprimido de 

HPMC 50% contendo 6 mg de RVT. A análise foi realizada em triplicata. 

 

 

Quadro 3 - Pequenas variações realizadas para a determinação da robustez do método de 
quantificação do tartarato de rivastigmina por CLAE. 

Parâmetros Modificações avaliadas 

Fluxo da fase móvel 

1,8 mL/min 

2,0 mL/mina 

2,2 mL/min 

Temperatura de injeção 

28 °C  

30 °Ca 

31 °C 

Fase móvelb 

ACN: tampão pH 5,8 72:28 (v/v) 

ACN: tampão pH 5,8 80:20(v/v)a 

ACN: tampão pH 5,8 88:12 (v/v) 

a
Condição normal de análise; 

b
Tampão acetato de amônio ajustado para pH 5,8 com ácido acético. 
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4.2.2.3.7 Limite de detecção e quantificação do método 

 O limite de detecção (LOD) e de quantificação (LOQ) foram calculados a partir 

dos resultados do desvio padrão do intercépto Y da análise de regressão (ICH, 

2005), usando as equações 2 e 3, respectivamente, onde . 

 

                                                                                                           (2) 

 

                                                                                                       (3) 

 

4.2.3 Estudo de degradação do tartarato de rivastigmina  

 

 A amostra de RVT foi submetida às condições de estresse por hidrólises 

neutra, ácida e básica e oxidação UV e H2O2 e analisada pelo método desenvolvido 

por CLAE, calculando-se o teor residual de RVT pela comparação da área do pico 

de RVT em solução padrão e na solução degradada, conforme descrito a seguir.  

 

4.2.3.1 Estresse por hidrólise neutra  

 Cerca de 2,0 mg de RVT foram exatamente pesados e transferidos para balão 

volumétrico de 50 mL. Foram adicionados 30 mL de água, submetido a banho de 

ultrassom por 10 minutos e completado o volume com o mesmo solvente. A amostra 

foi deixada em refluxo por 6, 12 e 24 h. A solução foi transferida quantitativamente 

para balão volumétrico de 100 mL, o volume foi completado com água, 

homogeneizado e diluído na proporção 1:1 com ACN em frasco do tipo vial 

(concentração final de 10 μg/mL). A amostra foi filtrada em membrana de PTFE 

modificada de 0,45 µm e injetada em triplicata no cromatógrafo. A reação de 

degradação foi realizada em triplicata. 

 

4.2.3.2 Estresse por hidrólise ácida  

 Cerca de 2,0 mg de RVT foram pesados e transferidos para 2 balões 

volumétrico de 50 mL. Foram adicionados 30 mL de solução diluída de HCl (0,05; 

1,0 e 2,0 M), sonicado por 10 minutos e o volume completado com o mesmo 

solvente. A amostra foi deixada em agitação magnética por diferentes períodos de 

tempo (1; 2; 3; 6 e 14 h). A solução foi transferida quantitativamente para balão 

volumétrico de 100 mL, o volume foi completado com água, homogeneizado e 
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diluído na proporção 1:1 com ACN em frasco tipo vial (concentração final de 10 

μg/mL). A amostra foi filtrada em membrana de PTFE modificada de 0,45 µm e 

injetada em triplicata no cromatógrafo. A reação de degradação foi realizada em 

triplicata. 

 

4.2.3.3 Estresse por hidrólise alcalina 

 Cerca de 2,0 mg de RVT foram  pesados e transferidos para balão 

volumétrico de 50 mL. Foram adicionados 30 mL de solução de NaOH 0,05; 1,0 M 

ou 2,0 M, sonicado por 10 minutos e o volume completado com o mesmo solvente. A 

amostra foi deixada em agitação magnética na temperatura ambiente, por 0,5, 1, 2, 3 

e 6 h. Transferido quantitativamente para um balão volumétrico de 100 mL, 

neutralizado o pH com HCl 2,0 M, completado o volume com água, homogeneizado 

e diluído na proporção 1:1 com ACN em frasco tipo vial (concentração final de 10 

μg/mL). A amostra foi filtrada em membrana de PTFE modificada de 0,45 µm e 

injetada em triplicata no cromatógrafo. A reação de degradação foi realizada em 

triplicata. 

 

4.2.3.4 Estresse oxidativo por peróxido de hidrogênio 

 Cerca de 2,0 mg de RVT foram pesados e transferidos para balão volumétrico 

de 50 mL. Foram adicionados 30 mL de H2O2 0,1 e 30% V/V, sonicado por 10 

minutos e o volume completado com o mesmo solvente (H2O2 0,1 e 30%). A amostra 

foi deixada em agitação magnética na temperatura ambiente por 0,08; 0,16; 0,5; 1, 2 

e 3 h. Foi transferido quantitativamente o conteúdo para um balão volumétrico de 

100 mL, completado o volume com água, homogeneizado e diluído na proporção 1:1 

com ACN em frasco tipo vial (concentração final de 10 μg/mL). A solução foi filtrada 

em membrana de PTFE modificada de 0,45 µm e injetada em triplicata no 

cromatógrafo. A reação de degradação foi realizada em triplicata.  

 

4.2.3.5 Estresse oxidativo  

 Cerca de 2,0 mg de RVT foram pesados e transferidos para balão volumétrico 

de 50 mL. Após adição de 30 mL de água e sonicação por 10 minutos, o volume foi 

completado com o mesmo solvente. A amostra foi deixada em balão exposto em 

câmara de fotoestabilidade, sob luz UV o suficiente para alcançar 1,2 milhões lux/h 

no visível á 200 watt h/m2 para luz UV. Foi transferido quantitativamente o conteúdo 
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para um balão volumétrico de 100 mL e completado o volume com água, 

homogeneizado e diluído na proporção 1:1 com ACN em frasco tipo vial 

(concentração final de 10 μg/mL). A solução foi filtrada em membrana de PTFE 

modificada de 0,45 µm e injetada em triplicata no cromatógrafo. A reação de 

degradação foi realizada em triplicata. 

 

 

4.2.4 Estudo de compatibilidade dos excipientes e RVT  

 

O comportamento térmico do RVT e excipientes puros (O-

carboximetilquitosana spray-dried - OCMQS SD, O-carboximetilquitosana seca em 

estufa - OCMQS est., hipromelose - HPMC, Kollidon® SR - KOL, quitosana - QS e 

celulose microcristalina - CMC, da mistura física e dos comprimidos foram 

determinados por calorimetria diferencial exploratória (DSC) e termogravimetria 

(TG). 

Cerca de 2 mg da amostra foram pesados em cadinho de alumina, e 

submetido a análise do comportamento térmico em uma rampa de aquecimento de 

20 a 450 °C a 10 °C/min, em atmosfera de nitrogênio.  

Na análise da compatibilidade foram verificados os eventos térmicos no DSC 

e de perda de massa no TG ao longo da rampa de aquecimento. 

 

 

4.2.5 Preparação e caracterização dos comprimidos 

 

Inicialmente, foram preparados comprimidos de 120 mg contendo 6 mg de 

RVT e OCMQS spray-dried (OCMQS SD), OCMQS seca em estufa (OCMQS est), 

quitosana (QS), Kollidon® SR (KOL) ou HPMC como polímero formador de matriz em 

diferentes concentrações (Quadro 4). A quantidade necessária de cada componente 

para obtenção de lotes de 35 comprimidos foi pesada separadamente.  

O RVT e os excipientes foram colocados em dessecador por 24 horas antes 

do preparo dos comprimidos. Em ambiente com umidade e temperatura controladas, 

as matérias-primas foram homogeneizadas em gral de porcelana. A mistura foi 

fracionada em quantidades de 120 mg equivalente ao peso de cada comprimido. Os 

comprimidos foram obtidos com alimentação manual em máquina de comprimir 
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rotatória com punções circulares côncavos de 7 mm de diâmetro, em temperatura de 

aproximadamente 29 °C e UR de 59%,aplicando a força máxima de compressão 

permitida na máquina. 

 

Quadro 4 - Formulações dos comprimidos contendo tartarato de rivastigmina. 

Lote 

Comp 
OC05 OC10 OC20 OC30 OC50 OCE30 KOL30 KOL50 HP30 HP50 QS30 

RVT 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

OCMQS SD 6 12 24 36 60 _ _ _ _ _ _ 

OCMQS est _ _ _ _ _ 36 _ _ _ _ _ 

Kollidon SR _ _ _ _ _ _ 36 60 _ _ _ 

HPMC _ _ _ _ _ _ _ _ 30 60 _ 

Quitosana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36 

CMC 107 101 88,8 76,8 52,8 76,8 76,8 52,8 76,8 52,8 76,8 

Est Mg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

RVT – tartarato de rivastigmina; OCMQS SD – O-carboximetilquitosana spray dried; ;OCMQS 
est. – O-carboximetilquitosana seca em estufa; Est. Mg. - estearato de magnésio; CMC - 
celulose microcristalina. 

 

Os comprimidos foram caracterizados quanto ao diâmetro, espessura, dureza, 

uniformidade de peso, tempo de desintegração, uniformidade de conteúdo e 

morfologia. Estas análises foram realizadas segundo procedimento descrito na 

Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2010). Para a uniformidade de conteúdo foi 

empregado o método por CLAE, previamente desenvolvido e validado (Item 4.2.2). 

 

4.2.5.1 Determinação do peso médio e tamanho 

Para a determinação do peso médio dos comprimidos, foram escolhidos 

aleatoriamente, vinte unidades de cada lote contendo RVT, os quais foram pesados 

individualmente, avaliando-se também o diâmetro e a espessura com auxílio de um 

paquímetro. 

 

4.2.5.2 Determinação da dureza  

Para determinação da dureza dos comprimidos, estes foram colocados entre 

as maxilas do durômetro sempre do mesmo modo relativamente à direção de 

aplicação da força (BRASIL, 2010). A análise foi realizada em quintuplicata, 

eliminando todos os resíduos antes de cada determinação. Os resultados foram 
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expressos em Newton, indicando a média, o desvio padrão e o coeficiente de 

variação.  

 

4.2.5.3 Determinação do tempo de desintegração  

O tempo de desintegração dos comprimidos foi determinado em aparelho de 

desintegração, em triplicata, usando água a 37 ºC como meio (BRASIL, 2010). Os 

comprimidos foram observados durante todo o processo de desintegração. 

 

4.2.5.4 Uniformidade de conteúdo dos comprimidos  

 Para doseamento e o ensaio de uniformidade de conteúdo do fármaco, a 

solução amostra foi preparada conforme método B (item 4.2.2.2) e quantificada por 

CLAE. A análise foi realizada em triplicata. 

 

4.2.5.5 Análise morfológica das matrizes  

Para análise morfológica das matrizes, os comprimidos foram cortados 

transversalmente com auxílio de uma lâmina. As amostras foram afixadas em 

suporte metálico com auxílio de fita dupla face e recobertas com ouro coloidal e a 

morfologia analisada por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

 

4.2.6 Análise do comportamento de liberação do fármaco das matrizes 

 

4.2.6.1 Determinação do perfil de liberação 

O ensaio de dissolução foi realizado em estação de dissolução usando como 

meio de dissolução água, volume de 400 mL, aparato II (pá), temperatura de 37 °C e 

velocidade de rotação de 50 rpm (UNITED STATES PHARMACOPEA, 2012). 

Foram coletados da cuba de dissolução 5 mL de amostra, em intervalos 

regulares (10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 300 e 360 min). Após filtração 

em papel e em membrana de PTFE modificada de 0,45 µm, A amostra foi diluída 

com ACN na proporção 1:1 (500 µL de cada). As amostras foram injetadas em 

triplicata no cromatógrafo, sendo quantificadas pelo método de padronização 

externa, empregando a solução referência e lidas em comprimento de onda de 217 

nm.  
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4.2.6.2 Análise da cinética de liberação do fármaco  

Os dados obtidos dos perfis deliberação do fármaco foram analisados por 

meio de modelos matemáticos de cinética de liberação. Foram empregados os 

modelos de ordem zero, primeira ordem, Higuchi, Korsmeyer-Peppas e Peppas-

Salin. As equações destes modelos são apresentadas no Quadro 5 (LOPES; LOBO; 

COSTA, 2005). 

 

Quadro 5 - Equações matemáticas para análise da cinética de liberação dos comprimidos. 

Modelos Equação 

Zero Ordem Mt/M∞ = k0.t 

Primeira Ordem  ln (Mt/M∞) = k1.t  

Higuchi  Mt/M∞ = kH.t1/2  

Korsmeyer e Peppas Mt/M∞ = k.tn 

Peppas e Salin Mt/M∞ = k1.t
m+ k2.t

2m 

Fonte: LOPES; LOBO; COSTA, 2005. 

 

Foi utilizada a análise do coeficiente de correlação, r2, para avaliar o ajuste do 

modelo para a função Q(t) usando o software Sigma-Plot® versão 12. Foi 

considerado que r2 <0,90 corresponde a um ajuste deficiente ao modelo cinético 

(COSTA; LOBO, 2001). 

 

4.2.6.3 Estudo de intumescimento e absorção de água   

O grau de intumescimento das matrizes foi verificado pelo aumento do 

diâmetro dos comprimidos. Estes foram presos entre duas placas de acrílico (Figura 

7) a fim de permitir somente o intumescimento radial do comprimido (BRESOLIN, 

2009; COLOMBO et al., 2000). O conjunto placa + comprimido foi submerso em 

água e o diâmetro determinado em diferentes períodos (0, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 

120, 180, 240, 300 e 360 min). O tamanho das matrizes foi determinado com auxílio 

do Software SizeMeter®. 
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Figura 7 - Aparato usado para analisar o ensaio de entumescimento dos comprimidos de 
tartarato de rivastigmina. 

 

 

O grau de intumescimento foi calculado usando a equação 4, onde di e dt são 

o diâmetro da matriz antes de contato com o meio (tempo zero) e no tempo t, 

respectivamente. O ensaio foi realizado em temperatura de aprox. 25 °C e em 

triplicata. 

 

Gi% = [(dt – di)/di]100                                                                                               (4) 

 

Para determinação da taxa de absorção de água pelas matrizes, estas foram 

colocadas sobre uma tela de metal e submersas em água dentro de uma cápsula de 

porcelana contendo aproximadamente 50 mL de água, conforme apresentado na 

Figura 8 (AVACHAT; KOTWAL, 2007). Foi verificado o peso das matrizes secas e o 

peso após 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300 e 360 min de contato com a 

água. O ensaio foi realizado a temperatura de 23 ± 2 ºC e em duplicata. Antes da 

pesagem, a amostra foi retirada do meio aquoso e o excesso de água foi seco com 

papel e pesado em balança analítica. 
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Figura 8 - Aparato usado para determinação gravimétrica da absorção de água pelas 
matrizes poliméricas contendo tartarato de rivastigmina. 

 

 

A capacidade de absorção de água foi calculada usando a equação 5, onde 

mi e mt são a massa da matriz no tempo zero e no tempo t, respectivamente.  

 

AA% = [(mt – mi)/mi]100                                                                 (5) 

 

4.2.6.4 Validação do método de dissolução  

O método de dissolução foi validado segundo os critérios estabelecidos pela 

RE 899/03 (BRASIL, 2003), em que foram avaliados os parâmetros de exatidão e 

precisão. A validação foi aplicada para a matriz com HPMC. 

 

4.2.6.4.1 Avaliação da exatidão 

A exatidão do método de dissolução foi avaliada por meio do percentual de 

recuperação de uma quantidade conhecida de RVT misturada ao placebo 

pulverizado (120 mg) em três concentrações: de 4,0, 6,0 e 8,0 mg. Os ensaios foram 

realizados em triplicata. 

Para realização dos ensaios foram pesados cerca de 120 mg do placebo mais 

RVT 4,0 mg, 6,0 mg e 8,0 mg, que foram adicionados em cuba contendo 400 mL de 

meio de dissolução (água 37 ± 0,5 ºC), resultando em soluções teóricas com 5, 7,5 e 

10 µg/mL de RVT. O conteúdo foi agitado por 4 horas, utilizando o aparato pá, numa 

velocidade de 50 rpm. Após este período de tempo foram coletados 5 mL de 

amostra e filtrado em filtro de membrana 0,45 µm. A amostra foi diluída com ACN na 

proporção 1:1 (500 µL de cada) e quantificada por CLAE. Os resultados foram 



60 

 

expressos em percentual de recuperação para cada nível de concentração e o 

desvio padrão relativo entre as amostras. 

 

4.2.6.4.2 Avaliação da precisão 

Para o ensaio de precisão do método de dissolução foi realizada a 

repetibilidade quantificando a dissolução de  6 comprimidos de RVT 6 mg em matriz 

de HPMC 50%. O ensaio de dissolução foi realizado conforme metodologia descrita 

no item 4.2.6.1, em dois dias consecutivos, para precisão inter-diária. 

Os resultados foram expressos como percentual médio liberado e respectivo 

DPR em cada tempo de coleta intra-dia e inter-dia.  

 

 

4.2.7 Análise da mucoadesão in vitro das matrizes 

 

A mucoadesão das matrizes foi verificada usando analisador de textura 

(Figura 9) com aparato para mucoadesão usando as condições de análise descritas 

por Hirata e Bruschi (2010). A força necessária para separar o comprimido de um 

disco de mucina foi verificada. 

Para obtenção dos discos de mucina, cerca de 100 mg de mucina foi pesado 

e comprimido em uma prensa manual com matriz de diâmetro de aproximadamente 

7,0 mm. Todos os discos de mucina apresentaram uniformidade de peso e altura. 

 

Figura 9 - Aparelho texturômetro usado na análise de bioadesão das matrizes. 
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O disco de mucina foi fixado na extremidade inferior do probe (altura de 5 cm 

e diâmetro de 1 cm) com auxílio de uma fita dupla-face. Antes do ensaio de 

mucoadesão, o disco foi hidratado pela submersão em uma solução aquosa de 

mucina 5% (p/p) por um tempo de 30 s. O excesso de líquido na superfície do disco 

foi removido através de papel absorvente macio. 

O comprimido-amostra foi fixado em uma placa de aço inoxidável do aparelho 

usando uma fita adesiva dupla-face e umedecido com água a 37 ºC antes do ensaio. 

A altura do probe foi ajustada para permitir o contato do disco de mucina com o 

comprimido e foi aplicada uma força de 0,1 N por 30 s para proporcionar um maior 

contato entre o disco de mucina e a amostra. O probe foi então erguido a uma 

velocidade constante de 1,0 mm/s e a força necessária para remover o disco de 

mucina da superfície da formulação foi determinada como o valor resultante da curva 

força pelo tempo. Para todas as formulações foram realizadas análises em triplicata. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização do tartarato de rivastigmina 

 

O tartarato de rivastigmina (RVT) por ser um fármaco não disponível em grau 

analítico, para a realização do presente estudo foi adquirido em farmácia de 

manipulação no município de Itajaí (SC). Este foi submetido à análises quali e 

quantitativa para certificação da autenticidade e grau de pureza da matéria-prima. 

Conforme observado nas análises por MEV (Figura 10), as partículas 

apresentam forma levemente esférica, superfície irregular provavelmente resultante 

da deposição de partículas menores. Não foi observada uma forma cristalina 

específica, podendo ser classificado como um pó amorfo ou levemente cristalino.  

A Farmacopeia Americana descreve o RVT como um pó branco a 

esbranquiçado, cristalino fino, muito higroscópico, muito solúvel em água, em etanol 

e em acetonitrila e ligeiramente solúvel em acetato de etila (EMEA, 2009; UNITED 

STATES PHARMACOPEA, 2012). Os resultados obtidos estão de acordo com a 

descrição da literatura. 

O fármaco foi caracterizado como um pó branco, fino e sem odor 

característico. Esses dados estão de acordo com as características organolépticas 

descritas na literatura (WILLIAMS et al., 2003; UNITED STATES PHARMACOPEA, 

2012). 

 

 

Figura 10 - Fotomicrografia do tartarato de rivastigmina em aumento de 50 e 500 x. 
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O teor de umidade da amostra foi de 0,55%. O baixo teor obtido está 

relacionado com o armazenamento da amostra em condições de baixa umidade 

relativa (dessecador). 

As técnicas termoanalíticas são constituídas por um grupo de métodos para 

estudo das propriedades físicas de uma substância ou formulação em função do 

tempo ou da temperatura enquanto esta é submetida a uma programação com 

temperatura e atmosfera controladas. A termogravimetria (TG) e a calorimetria 

exploratória diferencial (DSC) podem ser citadas como principais técnicas neste 

grupo. Dentre as diferentes aplicações destas técnicas, pode-se ressaltar a 

caracterização de materiais, mecanismos e cinética de decomposição térmica e 

determinação do grau de pureza ou composição de algumas misturas. 

A análise pelos métodos termoanalíticos de DSC e TG permitiram a obtenção 

de informações quantitativas a respeito das características exotérmicas e 

endotérmicas do RVT em função da temperatura e do tempo. Conforme apresentado 

na Figura 11, foi observado um pico endotérmico em 128,7 °C, com início em 123,6 

ºC, provavelmente relacionado à fusão do fármaco. Analisando-se as curvas DSC e 

TG foi verificado que a amostra é termoestável até aproximadamente 199 ºC. Após 

essa temperatura, ocorreu perda 93,72% de massa provavelmente correspondente à 

decomposição da amostra, sendo essa evidenciada pela presença do segundo pico 

exotérmico da curva de DSC em 220,6 °C. 

. 

Figura 11 - Perfil térmico do tartarato de rivastigmina pelos métodos de DSC e TG, em 
atmosfera de nitrogênio. 
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A partir dos resultados da análise térmica, foi verificado que a amostra de 

RVT possui início de fusão em cerca de 123 ºC, estando este resultado de acordo 

com os valores descritos na literatura (123-125 °C) (OVEREEM; TEJEDOR, 2008;)  

No RMN de ¹³C é possível observar os  diferentes átomos de carbono em uma 

molécula já o RMN de ¹H é possível determinar o número de diferentes átomos de 

hidrogênios. Os espectros de RMN de ¹H e ¹³C são os mais utilizados e sua 

interpretação permite caracterizar o número e o tipo de átomos de hidrogênio e 

carbono, em função da localização e do desdobramento dos sinais correspondentes 

a absorção de energia eletromagnética (PAVIA et al., 2010).  

Conforme apresentado nas figuras 12 e 13 e na tabela 1, os espectros de 

RMN do RVT apresentam picos que correspondem aos carbonos e hidrogênios 

presentes na molécula. Os valores obtidos são muito semelhantes aos observados 

por Thomas (2011). Nos espectros não foram observados sinais não 

correspondentes à estrutura do fármaco. Os resultados obtidos nas análises de 

DSC, RMN e CLAE permitem concluir que o fármaco possui pureza acima de 99%, 

confirmando a autenticidade da amostra de RVT. 

 

Figura 12 - Espectro de RMN de ¹H do tartarato de rivastigmina (D2O; 300 MHz). 
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Figura 13 - Espectro de RMN ¹³C do tartarato de rivastigmina (D2O; 75,5 MHz). 

 

 

 

Tabela 1 - Resultados das análises de deslocamento químico por RMN ¹H e ¹³C do tartarato de 
rivastigmina (amostra) e comparação com os dados descritos na literatura. 

Posição 
no RMN 

¹H 
Amostra Literatura1 

Posição 
no RMN 

¹³C 
Amostra Literatura1 

1 1,025-1,152 1,149-1,250 1 11,987 12,41 – 13,21 

2 3,419 3,368 - 3,472 2 40,046 40,22 

3 2,994 2,960 - 3,060 3 33,705 33,87- 34.25 

4 _ - 4 151,191 154.08 - 154,25 

5 _ - 5 151,191 151,72 

6 7,158 7,172 -7,159 6 126,302 122,69 

7 7,415 7,375 -7,414 7 130,64 129,97 

8 7,303 7,287-7,304 8 123,438 126,17 

9 - - 9 135,267 135,00 – 13509 

10 7,277 7,207 10 122,178 123,11 

11 4,442 4,485 11 65,300 64,92 

12 1,613 1,672-1,688 12 14,883 16,45 

13 2,613 2,649 13 44,059 44,12 

14 2,613 2,649 14 44,059 44,12 

15 - - 15 72,624 72,62 

16 - - 16 65,300 72,62 

17 - - 17 176,135 176,31 

18 - - 18 176,135 176,31 

19 4,373 4,366 - 4,383    

20 4,373 4,366 - 4,383    
1
Thomas et al., 2012. 
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A espectroscopia na região do infravermelho fornece uma impressão digital 

única para cada composto. Por essa razão é um dos métodos mais empregados 

para identificação de fármacos, pois é capaz de diferenciar substâncias por menores 

que sejam as diferenças estruturais, com exceção dos isômeros ópticos. A partir dos 

espectros pode-se identificar as bandas características dos grupos funcionais 

presentes na amostra (PAVIA et al., 2001; SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 

2006; WATSON, 2005). 

O espectro na região de IV do RVT é apresentado na Figura 14 e está de 

acordo com os espectros encontrados na literatura para o fármaco (PARMAR; 

GARASIYA; KAKADIYA, 2012; PRASAD et al., 2010; THOMAS et al., 2012). 

 

 

     Figura 14 - Espectro de tartarato de rivastigmina na região do infravermelho. 

 

 

O espectro de IV do RVT (Figura 14) apresenta uma banda larga próxima a 

3400 cm-1 característica de grupos hidroxila, picos e bandas na região de 3060-2960 

e 2940-2810 cm-1 relacionadas ao estiramento assimétrico e simétrico dos grupos 

metilas (CH3), respectivamente. A vibração relacionada à deformação dos grupos 

metilas também aparece na região de impressão digital (finger print) entre 1480-

1440 cm-1. O pico intenso observado em 1715 cm-1 está relacionado com o 

estiramento do grupo carbonila (C=O) e em 1135 cm-1com o estiramento C-O. Para 

a molécula do RVT são observados picos entre 1400-1250 cm-1 referentes ao 

estiramento de ligações C-N. O estiramento C-H do anel benzeno resulta em picos 

próximo a 3000 cm-1 e em 1590 cm-1. Os picos presentes na região de 1000-600 cm-

γ (cm
-1

) 

T 
%
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1 estão relacionados com as ligações C-H fora do plano e ligações C-C-C do anel 

aromático. 

Para determinação da pureza de um fármaco é recomendado o uso dos 

métodos de análise e especificações presentes nas farmacopeias oficiais, enquanto 

que fármacos não farmacopeicos, recomenda-se determinar a pureza por um 

método absoluto como DSC (FLORENCE, 2003). 

A avaliação da pureza por DSC pode ser realizada pelo simples 

acompanhamento visual da curva DSC, observando a presença dos eventos 

térmicos característicos do fármaco ou utilizando uma determinação quantitativa pelo 

método da equação de Van’t Hoff, que determina a pureza a partir do pico de fusão 

do analito, pois as impurezas presente no material diminuem o ponto de fusão e 

alargam a faixa global de fusão. A determinação de pureza por DSC apresenta como 

vantagens a rapidez, a exatidão, a precisão e a facilidade de execução, além da 

determinação de pureza absoluta (MATOS; MERCURI; BARROS, 2009). 

A determinação da pureza foi realizada para 2 lotes de RVT usados no 

estudo. A Figura 15 apresenta o gráfico de cálculo da pureza dos lotes de RVT, que 

apresentaram pureza de 100,55 ± 0,523 (0,52%) e 102,85 ± 0,294 (0,29%). A pureza 

dos lotes de fármaco usados foi confirmada nas análises por CLAE (Figura 16) e nos 

espectros de RMN (Figuras 12 e 13). Conforme apresentado na Figura 16, o perfil 

cromatográfico da solução do fármaco apresenta um único pico do fármaco com 

tempo de retenção em aproximadamente 2,8 min, em 217 nm.  

 

Figura 15 - Perfil pureza do tartarato de rivastigmina por DSC pelo método da equação de Van’t Hoff. 
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      Figura 16 - Perfil cromatográfico da solução de tartarato de rivastigmina 20 μg/mL por CLAE. 

 
Nota: Condições cromatográficas: coluna HILIC, fase móvel ACN:tampão 
acetato de amônio pH 5,8 (80:20), fluxo 2 mL/min, detecção em 217 nm. 

 

 As análises de controle e identificação química do fármaco confirmaram a 

autenticidade do insumo adquirido para realização desta pesquisa, bem como a 

pureza e a conformidade com as especificações farmacopeicas. 

 

5.2 Desenvolvimento e validação do método analítico para quantificação do 

fármaco por CLAE 

 

 Inicialmente, foram realizadas pesquisas bibliográficas para obtenção de 

informações sobre métodos já desenvolvidos para quantificação do RVT por CLAE e 

que poderiam ser utilizado como parâmetro inicial para o desenvolvimento do 

método cromatográfico. 

Estudos iniciais no laboratório haviam usado coluna C18 RP e ACN: Tampão 

heptano sulfonato sódio 0,01 M, pH 3,04 (Ác. fosfórico) (30:70), em temperatura de 

30 °C e fluxo de 1,0 mL/min. O método inicialmente desenvolvido, de pareamento 

iônico resultou em um perfil cromatográfico aparentemente adequado com boa 

simetria de pico, onde o RVT eluiu em cerca de 10 min, com um tempo de análise de 

20 min (Figura 17), porém este método implica no uso excessivo de tensoativos, e 

danifica a coluna, tornando-se oneroso. Por outro lado, devido à elevada 

hidrofilicidade da molécula de RVT, o uso de fase reversa fica prejudicado, com 

baixo tempo de retenção do analito e impossibilidade de separação de eventuais 

produtos de degradação, que sejam ainda mais polares que o fármaco. Portanto, 

visando o desenvolvimento de um método que seja indicativo da estabilidade do 
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fármaco, com economia de tempo e solvente, optou-se pelo uso de uma coluna de 

interação hidrofílica (HILIC) para separação de compostos polares. Para tanto, foi 

usada a coluna a Kinetex® HILIC 2,6 µm. Nesta coluna foram testadas duas fases 

móveis: ACN:solução tampão acetato de amônio 0,01 M pH 5,8 (80:20) e 

ACN:solução tampão formiato de amônio 0,01 M pH 5,8 (80:20). 

As amostras foram diluídas com acetonitrila na proporção 1:1 antes da na 

análise no CLAE porque foi observado que a presença de maiores proporções de 

água na amostra altera a simetria do pico e a linha base do cromatograma. Foram 

verificadas proporções de até 8 de água para 2 de ACN porém foi obtida melhor 

resposta na proporção 1:1. 

 

Figura 17 - Cromatograma da solução padrão de Tartarato de Rivastigmina a 100 g/mL, em 217 nm. 

 

Nota: coluna C18 RP, fase móvel ACN:Tampão heptano sulfonato sódio 0,01 M, pH 3,04 (ác. 
fosfórico) (30:70), em temperatura de 30 °C e fluxo de 1,0 mL/min.  

 

O perfil cromatográfico obtido com a fase móvel ACN: Acet. de amônio 0,01 M 

(80:20) pH 5,8 ajustado com ácido acético, resultou em um pico relativamente 

simétrico com tempo de retenção de aproximadamente 2,8 min, conforme observado 

na Figura 16, permitindo assim, uma corrida de 5 min. 

O método desenvolvido por eluição isocrática apresentou grandes vantagens 

em comparação a outros trabalhos encontrados na literatura científica, 

principalmente comparando o tempo de eluição da amostra, que gera um menor 

consumo de solventes e um menor desgaste na coluna e no aparelho. 

A partir dos resultados foi escolhida a fase móvel de ACN:tampão acetato de 

amônio 0,01 M para continuação dos estudos. 
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Para garantir que um método analítico gere informações confiáveis e 

interpretáveis sobre a amostra, este deve sofrer uma avaliação denominada 

validação (RIBANI et al., 2004). Desta forma deve apresentar precisão, exatidão, 

linearidade, sensibilidade, especificidade, reprodutibilidade e estabilidade adequadas 

à analise. Para tanto é necessário que todos os equipamentos e materiais estejam 

devidamente calibrados e os analistas devidamente qualificados e adequadamente 

treinados. Para fins de validação, os métodos analíticos podem ser classificados em 

quatro categorias: Categoria I - Métodos analíticos para quantificação do principal 

componente do lote de substâncias ou princípios ativos (incluindo conservantes) e 

produto farmacêutico acabado; Categoria II - Métodos analíticos para determinação 

das impurezas do lote de substâncias ou compostos de degradação no produto 

farmacêutico acabado, incluindo doseamento quantitativo e ensaio limite; Categoria 

III - Métodos analíticos para determinação com característica de performance (ex: 

dissolução e liberação do fármaco) e Categoria IV - Teste de identificação (BRASIL, 

2003). 

Os ensaios necessários para validação do método analítico dependem da 

Categoria deste. No presente trabalho o método pode ser classificado como de 

Categoria I e, portanto, com necessidade de determinação de exatidão, precisão, 

linearidade e robustez. 

 A adequabilidade do sistema foi verificada antes de cada análise. O método 

apresentou um N de 6528,848 ± 122,181 (1,87%), fator de Tailing de 2,054 ± 0,011 

(0,053%) e repetibilidade da área do pico de RVT <0,20% (n=6). Tais resultados 

demonstram que o método possui adequabilidade em conformidade com o 

preconizado pela legislação (BRASIL, 2003). 

 

5.2.1 Linearidade e faixa de variação 

 

A linearidade do método foi determinada a partir da solução de RVT em água 

e em HCl 0,1 M. Estes dois solventes foram selecionados por ser a água o meio de 

liberação para ensaio de dissolução dos comprimidos e o HCl o solvente para 

obtenção das amostras no ensaio de uniformidade de conteúdo dos comprimidos 

contendo RVT.  

A Figura 18 apresenta a curva analítica do RVT em água. A linearidade do 

método foi verificada por meio da análise de regressão linear da média das quatro 
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curvas obtidas. Com a análise de regressão foi calculada a equação da reta: y = 

10909x – 1369,3 e o coeficiente de determinação (r2) de 0,9999. Este resultado 

indica que a metodologia apresentou um bom ajuste linear, e que a mesma se 

enquadra dentro da especificação da RE 899/03 (r2 >0,99). Para este solvente o 

método se mostrou linear na faixa de concentração de 1 a 30 µg/mL.  

 

Figura 18 - Sobreposição das quatro curvas analíticas do tartarato de rivastigmina em água 
(área x concentração µg/mL). 

Rivastigmina (g/mL)

0 5 10 15 20 25 30 35

Á
re
a

0

1e+5

2e+5

3e+5

4e+5

Curva 1 

Curva 2 

Curva 3

Curva 4

 
 
 

Na análise estatística de variância (ANOVA) da regressão do método para 

RVT em água foi obtido um Fcalc de 70826,07 que se comparado ao Fcrit 5,15 x 10-58 

demonstra que regressão linear do método foi estatisticamente significativa com 

valor de p menor que o limite de significância de 0,05 (Tabela 2).  

 
Tabela 2 - Análise estatística da regressão linear do método por CLAE para quantificação do tartarato 

de rivastigmina em água empregando ANOVA. 

Fonte de 
Variação 

Graus de 
liberdade 

Soma dos 
quadrados 

p F 
F de 

significação 

Regressão 1 3,81 1011 0,026056 70826,07 5,15 10-58 

Resíduo 34 1,83 1008 
   

Total 35 3,81 1011 
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Para a curva analítica de RVT em água os valores de intervalo de interseção 

da linha no eixo y foram de -2991,39 para 95% inferior e 252,78 para 95% superior, 

mostrando que a reta de regressão passa pela origem.  

Na determinação da linearidade do método para a solução amostras em HCl 

0,1 M foram obtidas 3 curvas analíticas que estão apresentadas na Figura 19. Para 

este solvente o método também se mostrou linear na faixa de concentração de 1 a 

30 µg/mL, com equação da reta: y = 11414x – 5401 e o coeficiente de determinação 

(r2) de 0,997, coeficiente este que atende a especificação da RE 899/03 (r2 >0,99). 

 

 

Figura 19 - Sobreposição das três curvas analíticas do tartarato de rivastigmina em HCl 0,1 M 
(área x concentração µg/mL). 
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O método de quantificação do RVT em HCl 0,1 M também apresentou 

regressão linear significativa com Fcalc de 6131,75, Fcrit de 2,93 x 10-24 e valor de p de 

0,02459 (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Análise estatística da regressão linear do método por CLAE para quantificação do tartarato 

de rivastigmina em HCl 0,1 M empregando ANOVA. 

Fonte de 
Variação 

Graus de 
liberdade 

Soma dos 
quadrados 

p F 
F de 

significação 

Regressão 1 2,43 1011 0,024599 6131,749 2,93 10-24 

Resíduo 18 7,12 1008 
   

Total 19 2,43 1011 
   

 

Para a curva analítica de RVT em HCl 0,1M os valores de intervalo de 

interseção da linha no eixo y foram de -770,82 para 95% inferior e -9974,40 5,82 

para 95% superior, mostrando que a reta de regressão não passa pela origem.  

 Os limites de detecção e quantificação do método foram 3,4 µg/mL e 11,4 

µg/mL, respectivamente. 

 

5.2.2 Análise da estabilidade da solução de RVT 

 

Para verificar a estabilidade da solução de RVT em HCl 0,1M, a solução foi 

injetada em diferentes períodos de tempo em um intervalo de 24 h. A Tabela 4 

apresenta os resultados da quantificação da solução a 12 µg/mL em cada período 

de análise. A análise da estabilidade da solução no período de um dia foi planejada 

por ser provavelmente um período maior que o tempo de espera das soluções para 

análise quantitativa no CLAE, já que o tempo de análise do método é de 5 min, 

permitindo a análise de um número razoável de amostras em um curto intervalo de 

tempo. 

 

Tabela 4 - Resultados da análise da estabilidade da solução de RVT e da solução amostra 
do comprimido de RVT em HCl 0,1 M. Resultados expressos em média 
(DPR%). 

Tempo (h) 
Área 

RVT Amostra 

Zero 116447,80 (1,54) 158780,50 (0,26) 

1 117085,30 (1,41) 162090,50 (2,04) 

3 117128,00 (0,99) 163906,70 (1,35) 

6 115769,50 (2,26) 166335,00 (1,54) 

8 115856,00 (1,32) 155563,50 (2,15) 

12 115014,00 (1,16) 157491,50 (0,62) 

24 116483,00 (0,59) 160603,00 (0,20) 

Média (DPR) 116222,60 (0,71) 160681,50 (2,33) 
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As soluções mostraram-se estáveis no intervalo de tempo estudado, com 

valor de DPR de 0,71 % para a solução padrão e 2,33% para a solução amostra. 

Os resultados indicam que a solução pode ser armazenada por um período 

de 24 horas. 

 

5.2.3 Exatidão e seletividade 

 

Segundo a RE 899/03 a recuperação mede a eficiência do procedimento de 

extração de um método analítico e porcentagens de recuperação do padrão 

próximos a 100% são desejaveis. 

Para validação das metodologias analíticas de doseamento e do ensaio de 

dissolução das matrizes contendo RVT foi escolhido comprimidos de HPMC por ser 

este um polímero comercial empregado comumente na obtenção de comprimidos de 

liberação sustentada e por ter apresentado este comportamento para as matrizes 

contendo RVT. 

A exatidão do método analítico foi avaliada pelo método de adição de RVT na 

solução de comprimido placebo contendo HPMC 50% como agente formador de 

matriz, e foi avaliada em triplicata em três niveis: baixo (8 µg/mL), médio (12 µg/mL) 

e alto (16 µg/mL), considerando-se concentração alvo de 12 µg/mL. 

A proporção de recuperação do método foi acima de 90% para os 3 níveis de 

concentração do analito analisados (Tabela 5). O valor de DPR intraníveis ficou 

abaixo de 3 % e interníveis foi de 1,13%, resultados estes que demonstram a 

exatidão do método desenvolvido. 

A seletividade do método foi avaliada pela injeção da solução amostra do 

placebo (amostra isenta de RVT e com a mesma composição de excipiente dos 

comprimidos contendo RVT), da solução amostra do placebo mais adição de RVT e 

da solução amostra do comprimidos de HPMC 50% contendo RVT. 

Conforme apresentado na Figura 20, o cromatograma da solução amostras 

somente do placebo não apresenta pico no tempo de retenção do fármaco e o 

tempo de retenção do RVT na solução de placebo adicionado de RVT e da solução 

amostras do comprimido contendo RVT apresentaram tempo de retenção 

semelhante. Estes resultados mostram a seletividade do método para quantificação 
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da RVT nas matrizes de HPMC. Este mesmo comportamento foi observado para as 

outras formulações contendo outros agentes formadores de matriz. 

 

Tabela 5 - Resultados do ensaio de recuperação de RVT no ensaio da exatidão do método 
analítico por CLAE. Resultados expressos em média (DPR). 

Nível 
(µg/mL) 

Área 
Conc 

teórica 
(µg/mL) 

Conc real 
(µg/mL) 

Recuperação 
(%) 

Recuperação 
média (%) 

8,0 

83365 
   

94,66 (0,82) 

81605 8,053 7,644 (1,07) 94,92 (1,07) 

82520 
   

83431 
   

83078 8,099 7,717 (0,22) 95,28 (0,22) 

83335 
   

83488 
   

82241 8,198 7,688 (0,78) 93,78 (0,78) 

83194 
   

12,0 

123868 
   

94,43 (2,20) 

124771 12,075 11,664 (2,18) 96,60 (2,18) 

129004 
   

123422 
   

122953 12,119 11,419 (0,20) 94,22 (0,20) 

123320 
   

119649 
   

121093 12,061 11,152 (0,60) 92,46 (0,60) 

120302 
   

16,0 

164249 
   

92,72 (3,37) 

164194 16,182 15,273 (0,63) 94,38 (0,63) 

166027 
   

163968 
   

162352 16,010 15,155 (0,64) 94,66 (0,64) 

164327 
   

154665 
   

155075 16,099 14,345 (0,15) 89,11 (0,15) 

154702 
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Figura 20 - Perfis cromatográficos da solução amostra do comprimido de HPMC placebo (sem 
fármaco) (A); da solução amostra do comprimido placebo adicionado de solução de 
tartarato de rivastigmina (B) e da solução amostra do comprimido de HPMC contendo 
tartarato de rivastigmina (C). 

  
A B 

 
C 

 
 
 

5.2.4 Análise da precisão do método 

 

A precisão do método analítico foi determinada pela repetibilidade e precisão 

intermediária. A repetibilidade ou precisão intra-dia verifica a concordância entre os 

resultados dentro de um curto período de tempo com o mesmo analista. Já a 

precisão intermediária ou inter-dia verifica a concordância entre os resultados 

obtidos em dias diferentes de análise por analistas diferentes (BRASIL, 2003). 

Os resultados das análises intra e inter-dia estão demonstrados na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Determinação da variação da quantificação de tartarato de rivastigmina, 
expresso na forma de desvio padrão relativo, na avaliação da 
repetibilidade e da precisão intermediária do método analítico. 

            Média           DPR % 

Conc (µg/mL) Intra-dia 

   

Analista 1 13,14 3,61 

Analista 2 13,71 1,12 

Intermediária   13,42 2,36 

 

 

Ambas as análises de repetibilidade e precisão intermediária apresentaram 

valores de DPR inferior a 4,0% estando de acordo com valores (DPR < 5,0%) 

preconizados pela RE 899/03 (BRASIL, 2003). Portanto, o método pode ser 

considerado preciso. 

 

5.2.5 Avaliação da robustez do método 

 

A robustez de um método mede a capacidade deste fornecer resultados 

confiáveis mesmo com pequenas alterações nas condições analíticas, que 

providencia uma indicação de confiabilidade durante o uso normal (ICH, 2005). 

A robustez do método foi avaliada por meio de pequenas alterações nas 

condições de análise cromatográfica (fluxo, temperatura da coluna e composição da 

fase móvel) e acompanhado como resposta o tempo de retenção, a área do 

fármaco, a simetria do pico e a concentração do fármaco (Tabela 7).  

Para o parâmetro de fluxo, embora tenha sido observado alteração 

significativa do tempo de retenção e da área da amostra (DPR >5%), a concentração 

do fármaco apresentou DPR de 0,67% e Fcal/Fcrit< 1,0.  

A alteração da temperatura em ± 1 ºC não resultou em variação maior do que 

2% para TR, área e concentração, embora Fcal/Fcrit tenha sido > 1,0.  
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Tabela 7 - Parâmetros cromatográficos avaliados na robustez do método para quantificação do 
tartarato rivastigmina em comprimidos de HPMC 50% de acordo com modificações no 
fluxo da fase móvel; temperatura de forno e composição da fase móvel ACN:Tampão 
acetato de amônio pH 5,8. 

Parâmetros 
Tempo de 
retenção 

Área (DPR%) 
Concentração (µg/mL) 

RVT 

Fluxo (mL/min) 

1,8 3,38 (0,07) 
182216  
(0,92) 

13,88  
(0,92) 

2,0 3,04 (0,08) 
164460  
(0,39) 

13,96  
(0,42) 

2,2 2,76 (0,15) 
149736  
(0,42) 

14,00  
(0,39) 

DPR% 8,79 8,53 0,67 

Fcal/Fcrit 5818,02 127,157 0,304 

Temperatura do 
forno (ºC) 

29 
 

2,99  
(0,07) 

157851  
(0,67) 

14,18  
(0,67) 

30 
 

3,04  
(0,08) 

164460  
(0,39) 

13,96  
(0,39) 

31 
3,07  

(0,02) 
159025  
(0,12) 

14,25  
(0,12) 

DPR% 1,22 1,94 1,13 

Fcal/Fcrit 290,32 13,90 4,23 

Proporção da 
fase móvel 

(V/V) 
 

72 
2,62  

(0,06) 
144218  
(1,15) 

12,43  
(1,15) 

80 
3,04  

(0,08) 
164460  
(0,39) 

13,96  
(0,39) 

88 
4,38  

(0,93) 
153456  

(0,6) 
12,56  
(0,61) 

DPR% 23,76 5,73 5,71 

Fcal/Fcrit 880,10 44,48 43,24 

 

Para a alteração da composição da fase móvel foi observada significativa 

alteração do tempo de retenção (DPR 23,76%) e os resultados de área e 

concentração de RVT apresentaram DPR de 5,7% para as condições testadas. 

Desta forma o método é robusto para fluxo e temperatura e pouco robusto 

para a composição da fase móvel.  

 

 

5.3 Estudo de degradação do tartarato de rivastigmina  

 

O estudo de degradação forçada envolve um conjunto de testes necessários 

para o desenvolvimento e a validação do método, além de fornecer informações 

úteis, as quais podem ser utilizadas para se prever problemas de estabilidade do 

fármaco. 
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Este estudo foi realizado empregando hidrólise neutra com aquecimento, 

hidrólise alcalina, hidrólise básica, oxidação com peróxido de hidrogênio e fotólise. A 

Tabela 8 apresenta os resultados de degradação doa RVT nas condições testadas.  

  

Tabela 8 - Resultados dos estudos de degradação forçada do tartarato de rivastigmina em diferentes 
condições de estresse. 

Condições de estresse Tempo (h) Degradação (%) 

Hidrólise neutra  3 28,17 

Hidrólise neutra  6 29,26 

Hidrólise neutra  12 24,92 

Hidrólise neutra 24 n.q. 

Hidrólise ácida (HCl 1,0 M) 6 n.q. 

Hidrólise ácida (HCl 1,0 M) 14 n.q. 

Hidrólise ácida (HCl 2,0 M)    6 n.q. 

Hidrólise ácida (HCl 2,0 M)    14 n.q. 

Hidrólise ácida (HCl 2,0 M) 1 n.q. 

Hidrólise ácida (HCl 1,0 M) 2 n.q. 

Hidrólise ácida (HCl 1,0 M) 3 n.q. 

Hidrólise ácida (HCl 2,0 M) 1 n.q. 

Hidrólise ácida (HCl 2,0 M) 2 n.q. 

Hidrólise ácida (HCl 2,0 M) 3 n.q. 

Hidrólise ácida (HCl 0,05 M) 1 26,89 

Hidrólise ácida (HCl 0,05 M) 2 27,52 

Hidrólise ácida (HCl 0,05 M) 3 12,59 

Hidrólise básica (NaOH 1,0 M) 3 n.q. 

Hidrólise básica (NaOH 1,0 M) 6 n.q. 

Hidrólise básica (NaOH 2,0 M) 3 n.q. 

Hidrólise básica (NaOH 2,0 M) 6 n.q. 

Hidrólise básica (NaOH 1,0 M) 0,5 n.q. 

Hidrólise básica (NaOH 1,0 M) 1 n.q. 

Hidrólise básica (NaOH 1,0 M) 2 n.q. 

Hidrólise básica (NaOH 2,0 M) 0,5 n.q. 

Hidrólise básica (NaOH 2,0 M) 1 n.q. 

Hidrólise básica (NaOH 2,0 M) 2 n.q. 

Hidrólise básica (NaOH 0,05 M) 0,5 24,33 

Hidrólise básica (NaOH 0,05 M) 1 16,68 

H2O2 (30% V/V) 1 n.q. 

H2O2 (30% V/V) 2 n.q. 

H2O2 (30% V/V) 3 n.q. 

H2O2 (0,1% V/V) 0,08 10,71 

H2O2 (0,1% V/V) 0,16 6,00 

H2O2 (0,1% V/V) 0,5 n.q. 

Radiação UV (200 watt h/m2  )   14 37,84 

Radiação UV (1,2 milhões lux/h)                 24 52,25 

Nota: n.q. – teor de degradação não quantificado por não apresentar o pico de retenção do 

fármaco.  
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Na hidrólise neutra com aquecimento o percentual de degradação para 

períodos de 3 a 6 horas foi de aprox. 30%. Quando a RVT foi submetida à hidrólise 

ácida em HCl 1 e 2 M não foi possível quantificar o fármaco, possivelmente pela 

degradação total deste. A hidrólise em HCl 0,05 M resultou em 12 a 26% de 

degradação do fármaco. 

 Um comportamento semelhante de degradação foi observado para a hidrólise 

alcalina, com degradação de praticamente todo o fármaco em NaOH 1 e 2 M e 

degradação parcial em NaOH 0,05 M. 

A solução do fármaco apresentou alta taxa de degradação por oxidação em 

peróxido de hidrogênio 30%. Foi obtido percentual de oxidação inferior a 10% 

quando submetido ao peróxido de hidrogênio 0,1% em menos de 30 segundos. 

 O fármaco também foi sensível à luz com degradação de 37% quando 

exposto luminosidade de 200 watt h/m2 e 52% a 1,2 milhões lux/h .  

A Figura 21 apresenta os perfis cromatográficos das soluções após 

degradação forçada. Não foi observado o aparecimento de picos adicionais 

resultantes da degradação e para as amostras com degradação parcial de RVT 

provavelmente pela eluição dos produtos de degradação no volume morto neste 

sistema, o pico foi relativamente simétrico e com tempo de retenção semelhante as 

amostras não degradadas. 

 

Figura 21 - Perfis cromatográficos das soluções de tartarato de rivastigmina após degradação 
forçada por diferentes métodos. 
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5.4 Estudo de compatibilidade dos excipientes e RVT  

 

Os métodos de análise térmica, TG e DSC, apresentam muitas vantagens nos 

estudos de interação entre fármaco e excipientes, estudo de cinética de degradação 

e estabilidade de formas farmacêuticas, entre outras aplicações. Essas técnicas 

indicam ser extremamente úteis em estudo de pré-formulação na análise de 

compatibilidade entre excipientes e fármaco, possibilitando a escolha de formulações 

mais estáveis com extrema rapidez, fator este desejável especialmente para a 

indústria farmacêutica (SOUZA et al., 2002). 

A técnica de DSC permite a rápida avaliação de possíveis interações entre 

fármacos e excipientes através do aparecimento, deslocamento ou desaparecimento 

de eventos endotérmicos ou exotérmicos e/ou variações de valores de entalpia nas 

curvas DSC de misturas fármaco: excipiente (MURA et al., 2002). 

No desenvolvimento dos comprimidos matriciais foram empregados como 

excipientes formadores de matriz a OCMQS, a quitosana, a HPMC e o Kollidon® SR. 

A compatibilidade destes excipientes com o RVT foi analisado pela mistura física na 

proporção 1:1. 

As figuras 22-25 apresentam o comportamento térmico do RVT, de cada 

excipiente e da mistura binária RVT: excipiente. Para todas as misturas foi 

observada a manutenção do comportamento térmico do RVT com pico endotérmico 

em aprox. 130 ºC, exceto na mistura com OCMQS. Foi observado um leve 

deslocamento do pico de fusão do fármaco quando comparado ao fármaco puro. 

Para a mistura com OCMQS foi observada uma redução da intensidade e 

alargamento do pico que pode estar relacionado a uma maior interação física com o 

excipiente provavelmente por ser este um polímero com tamanho de partícula 

inferior a 10 µm, enquanto os demais polímeros apresentam tamanho de partícula 

maior que 50 µm (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009). 
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Figura 22 - Comportamento térmico do tartarato de rivastigmina, da OCMQS e da mistura binária 
OCMQS:RVT (1:1). 

 
 
 
 
 
 

Figura 23 - Comportamento térmico do tartarato de rivastigmina, da quitosana e da mistura binária 
quitosana:RVT (1:1). 
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Figura 24 - Comportamento térmico do tartarato de rivastigmina, da HPMC e da mistura binária 
HPMC:RVT (1:1). 

 

 
 

 
Figura 25 - Comportamento térmico do tartarato de rivastigmina, do Kollidon

® 
 e da mistura binária 

Kollidon
®
:RVT (1:1). 

 
 

 

 

5.5 Preparação e caracterização física dos comprimidos 

 

 
No desenvolvimento de comprimidos matriciais de RVT foram propostas onze 

formulações de comprimidos contendo 6 mg de RVT e OCMQS SD (5, 10, 20, 30 e 



85 

 

50%) e OCMQS est (30% ), QS (30% ), HPMC (30 e 50%) e KOL (30 e 50%) como 

polímero formador de matriz (Quadro 4). Inicialmente foram misturados o fármaco, o 

polímero formador de matriz e o diluente, em ordem crescente de massas, e por 

último foi adicionado o lubrificante (estearato de magnésio).  

Os comprimidos produzidos apresentaram cor branca, superfícies e bordas 

lisas e brilhantes, não sendo detectada nenhuma alteração visual durante e após 24 

h de compressão.  

As características físicas dos comprimidos foram determinadas usando 

métodos farmacopeicos para peso médio, dureza e tamanho (diâmetro e altura). Os 

resultados são apresentados na Tabela 9.  

A Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2010) preconiza um limite de variação 

para uniformidade de peso inferior a 7,5% para comprimidos com massa de 80 a 250 

mg. O peso médio dos lotes de comprimidos obtidos está em conformidade com a 

especificação da Farmacopeia Brasileira.  

Os comprimidos apresentaram cerca de 7,00 mm de diâmetro e 2,9 mm de 

espessura. Na obtenção dos comprimidos foi empregado a máxima força de 

compressão possível, resultando em comprimidos com dureza entre 42 e 106,2 N. 

A desintegração de um comprimido é uma importante etapa biofarmacêutica 

para que o princípio ativo possa ser dissolvido e disponível para absorção no trato 

gastrointestinal, assim como também para os comprimidos contendo ativos que não 

são absorvidos e agem localmente no trato gastrointestinal. Esta pode ser aferida 

por testes in vitro, empregando aparelho que consiste de um sistema de cestas e 

tubos, com recipiente apropriado para o líquido de imersão, termostato para manter 

o líquido a 37 °C ± 1 °C, e de mecanismo para movimentar verticalmente a cesta e 

os tubos no líquido de imersão, com frequência constante e percurso específico 

(BRASIL, 2010). O limite de tempo estabelecido pela Farmacopeia Brasileira como 

especificação para desintegração de comprimidos não revestidos é de 30 minutos. 

Os lotes de comprimidos contendo OCMQS 5 e 10%, quitosana 30% e 

Kollidon® 30% desintegraram em um tempo inferior a 30 min, sendo considerados 

quanto a este parâmetro como comprimidos convencionais. Os comprimidos 

contendo OCMQS 30 e 50% e HPMC 30 e 50% não desintegraram em 2 h de 

ensaio, não cumprindo com a especificação farmacopeica para comprimidos 

convencionais.  
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Tabela 9 - Resultados das análises das propriedades físicas dos comprimidos de 120 mg contendo tartarato de rivastigmina. 

Lotes Dureza (N) 
Diâmetro 

(mm) 
Altura 
(mm) 

Peso médio 
(mg) 

Tempo de 
desintegração (h) 

Teor de RVT (%) 

OC05 
49,1 ± 9,39 

(19,13) 
7,06 ± 0,02 

(0,32) 
3,03 ± 0,03 

(0,91) 
112,8 ± 1,8  

(1,6) 
0,043 

98,79 ± 3,31 
(3,37) 

OC10 
62,72 ± 3,45 

(5,52) 
7,05 ± 0,05 

(0,20) 

2,96 ± 
0,025 
(0,83) 

113,22 ± 1,66 
(1,47) 

0,23 ± 0,16 
(6,8) 

98,01 ± 9,47 
(9,66) 

OC20 
42,34 ± 1,26 

(2,97) 
7,06 ± 0,02 

(0,32) 
2,99 ± 0,03 

(0,96) 
114,5 ± 1,6 

(1,4) 
1,7 ± 0,09 

(5,25) 
97,56 ±10,42 

(10,68) 

OC30 
53,32 ± 4,14 

(7,76) 
7,03 ± 0,20 

(0,25) 
2,96 ± 0,02 

(0,70) 
111,9 ± 1,26 

(1,125) 
2,00 ± 0,12 

(6,3) 
86,81 ± 3,41 

(3,9) 

OC50 
45,0 ± 3,3 

(6,66) 
7,0 ± 0,01 

(0,26) 
3,28 ± 0,05 

(1,6) 
117,3 ± 1,7 

(1,5) 
n.d 

72,95 ± 4,20 
(5,75) 

OCE30 
106,2 ± 5,06 

(4,7) 
6,98 ± 0,007 

(0,10) 
2,9 ± 0,05 

(1,8) 
114,0 ± 1,5 

(1,3) 
n.d 

87,46 ± 2,83 
(3,24) 

QS30 
44,4 ± 4,77 

(10,75 
7,03 ± 0,008 

(0,12) 
3,03 ± 0,06 

(2,1) 
112,8 ± 1,68 

(1,5) 
0,3 ± 0,006 

(2,8) 
88,32 ± 2,56 

(2,90) 

HP30 
62,3 ± 6,9 

(11,1) 
7,02 ± 0,02 

(0,3) 
3,21 ± 0,02 

(0,8) 
113,7 ± 1,5 

(1,8) 
n.d 

102,50 ± 6,12 
(5,97) 

HP50 
60,4 ± 3,4 

(5,5) 
7,02 ± 0,01 

(0,2) 
3,19 ± 0,03 

(1,0) 
113,2 ± 1,5 

(1,4) 
n.d 

103,61 ± 1,96 
(1,99) 

KOL30 
98,6 ± 7,5 

(7,6) 
7,01±0,02 

(0,2) 
3,13 ± 0,03 

(1,22) 
113,85±1,9 

(1,7) 
0,232 ± 0,003 

(1,3) 
98,21 ± 3,39 

(3,45) 

KOL50 
89,2 ± 21 

(23,6) 
7,02 ± 0,01 

(0,14) 
3,2 ± 0,05 

(1,7) 
113,4±2,0 

(1,8) 
0,91 ± 0,02 

(1,8) 
99,65 ± 6,40 

(6,42)  
n.d.= não desintegrou 
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A uniformidade de dose de formas farmacêuticas unitárias pode ser 

determinada por dois métodos: variação de peso ou uniformidade de conteúdo. A 

variação de peso deve ser realizada quando o fármaco estiver em concentração ≥ 25 

mg ou ≥ 25% do peso da forma farmacêutica. A uniformidade de conteúdo deve ser 

avaliada quando se tem dose inferior a 25 mg ou percentual menor que 25% 

(BRASIL, 2010).  

 Para determinação da uniformidade de conteúdo, no presente estudo foram 

testados diferentes métodos de extração do fármaco da matriz para obtenção da 

solução amostra. Os resultados de uniformidade de conteúdo usando os diferentes 

métodos de extração são apresentados na Tabela 10. A extração do fármaco com 

auxílio do DMSO não permitiu a quantificação do fármaco. A extração com metanol 

também resultou em teores abaixo da especificação para o ensaio. A solução de HCl 

0,1 M foi melhor solvente para extração do fármaco da matriz.  

 

Tabela 10 - Resultados da determinação do teor de tartarato de rivastigmina em comprimidos 
de OCMQS com diferentes métodos de extração. 

Método 
Solvente/Tempo 

de sonicação 
Lote Teor de RVT % DPR (%) 

Método A 

HCl 0,1 M/30 min 

OC05 87,64 2,707 

Método A OC10 91,35 0,558 

Método A OC20 89,58 1,982 

Método A OC30 89,58 2,988 

Método B 

HCl 0,1 M/ 45 

min 

OC05 98,79 1,051 

Método B OC10 94,84 2,459 

Método B OC20 92,57 1,326 

Método B OC30 108,74 1,310 

Método C DMSO 5%/1 h OC30 nd nd 

Método D Metanol/30 min OC30 63,94 5,403 

Método E 
Metanol/30 min + 

água/30 min 
OC30 69,50 1,639 

Nota: nd – não determinado. 

 

A partir dos resultados, o método B, que envolve a trituração dos comprimidos 

e a extração do fármaco com HCl 0,1 M, sob sonicação, foi escolhido e aplicado a 

todas as matrizes e validado para a matriz de HPMC 50% (item 5.2). O teor de RVT 

nos comprimidos ficou entre 92 e 108% nas diferentes matrizes estudadas.  
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A morfologia interna das matrizes foi analisada por MEV após fratura da 

matriz, a fim de verificar alterações morfológicas dos componentes na compressão. 

As figuras 26 e 27 apresentam as fotomicrografias das matrizes contendo OCMQS 

seca por spray-drying. Este excipiente é caracterizado por possuir partículas 

esféricas e com tamanho inferior à 10 µm (BRESOLIN, 2009; BRESOLIN et al., 

2013). Para os comprimidos contendo de 5 a 50% de OCMQS foi observado um 

aumento da presença das partículas esféricas da OCMQS entre as partículas dos 

demais componentes. Este resultado está de acordo com os estudos anteriores de 

compressão deste excipiente em que foi observado que o polímero não altera sua 

morfologia após compressão, permanecendo esférico e com uma maior área de 

superfície se comparado a outros excipientes, o que proporciona um maior contato 

com o meio de dissolução.  

Os comprimidos contendo 30% de QS apresentaram uma matriz mais porosa 

do que os comprimidos contendo a mesma concentração de OCMQS e a superfície 

interna é lisa e de partículas deformadas (Figura 28). 

A HPMC possui uma morfologia característica de partículas na forma de fibras 

alongadas que foram observadas também nas matrizes contendo 30 e 50% de 

HPMC (Figura 29). São matrizes também mais porosas e, quando analisadas em 

maior aumento (1000x) apresentam estrutura lisa e compacta. 

Dos comprimidos preparados com diferentes agentes formadores de matriz, 

os comprimidos contendo Kollidon® (Figura 30) foram os que apresentaram estrutura 

mais compacta, formando placas lisas e sobrepostas, que pode estar relacionada 

com as propriedades físicas do próprio copolímero. O Kollidon® é um material 

plástico que resulta em uma matriz compacta a uma força mínima de compressão 

(BASF, 2011). 
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Figura 26 - Fotomicrografias da estrutura interna das matrizes de OCMQS (5, 10 e 20%) contendo 

tartarato de rivastigmina 6 mg, em aumento de 100 e 1000x. 

  

5% 100x 5% 1000x 

  

10% 100x 10% 1000x 

  

20% 100x 20% 1000x 
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Figura 27 - Fotomicrografias da estrutura interna das matrizes de OCMQS (30 e 40%) contendo 
tartarato de rivastigmina 6 mg, em aumento de 100 e 1000x. 

(conclusão) 

  

30% 100x 30% 1000x 

  

50% 100x 50% 1000x 

 

Figura 28 - Fotomicrografias da estrutura interna das matrizes de quitosana (QS) contendo tartarato 
de rivastigmina 6 mg, em aumento de 100 e 1000x. 

  

30% 100x 30% 1000x 
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Figura 29 - Fotomicrografias da estrutura interna das matrizes de HPMC (30 e 50%) contendo 
tartarato de rivastigmina 6 mg, em aumento de 100 e 1000x. 

 

  

30% 100x 30% 1000x 

  

50% 100 x 50% 1000 x 
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Figura 30 - Fotomicrografias da estrutura interna das matrizes de Kollidon
®
 SR (30 e 50%)     

contendo tartarato de rivastigmina 6 mg, em aumento de 100 e 1000x. 
 

  

30% 100x 30% 1000x 

  

50% 100x 50% 1000x 

 

 

5.6 Análise do comportamento de liberação do fármaco das matrizes 

 

Um importante aspecto do desenvolvimento de produtos farmacêuticos é 

encontrar características in vitro das formulações que, de alguma forma reflitam uma 

perfomance in vivo. Embora, formas farmacêuticas sólidas sejam rotineiramente 

submetidas a testes como uniformidade de conteúdo, peso médio, dureza e tempo 

de desintegração, o teste que melhor representa uma avaliação do desempenho in 

vivo é o ensaio de dissolução. 
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Os comprimidos foram analisados quanto ao seu perfil de liberação utilizando 

aparato pá, a 50 rpm e água como meio de dissolução (UNITED STATES 

PHARMACOPEA, 2012).  

Para as matrizes contendo OCMQS SD como polímero de matriz, a taxa de 

liberação foi dependente da concentração do polímero (Figura 31). Os comprimidos 

contendo 5% de OCMQS desagregaram nos primeiros 45 minutos, liberando cerca 

de 80% do fármaco.  

Segundo a resolução 31/2010 que dispõe sobre a realização dos estudos de 

equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo (BRASIL, 2010), 

formas farmacêuticas que dissolvem no mínimo 75% de fármaco em até 45 minutos 

são consideradas formas farmacêuticas de liberação convencional ou imediata. 

Enquanto que formas farmacêuticas de liberação modificada disponibilizam 

gradualmente o fármaco por um período prolongado. 

Os resultados do perfil de liberação da matriz de OCMQS 5% mostram que 

estes comprimidos são de liberação convencional, comportamento este que possui 

relação com a desagregação em menos de 30 min. Após 300 minutos de ensaio, foi 

verificada a erosão completa da matriz. 

Os comprimidos com 10% de OCMQS apresentaram um perfil de liberação 

semelhante à formulação contendo 5% de polímero (Figura 31), também não 

permitindo obter uma matriz de liberação modificada com esta concentração de 

polímero. 

O aumento da concentração do polímero para 20% ou mais permitiu obter um 

perfil de liberação característico de liberação modificada, não sendo mais observada 

a dissolução rápida do fármaco nos primeiros 30 min (Figura 31). 
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Figura 31 - Perfil de liberação dos comprimidos de OCMQS contendo tartarato de rivastigmina. 

 
 

O aumento da concentração do polímero de 20 para 30 e 50% reduziu a taxa 

de liberação do fármaco, resultando em cerca de 87%, 73% e 56% do fármaco 

dissolvido após 6 horas de análise, respectivamente.  

Os comprimidos contendo 30 e 50% de HPMC apresentaram um perfil de 

liberação característico de liberação modificada, com dissolução de cerca de 67% e 

36% em 60 minutos de ensaio, respectivamente (Figura 32). Ao final da análise (360 

minutos), praticamente todo fármaco foi liberado. Ao comparar o comportamento 

destas matrizes com as matrizes contendo OCMQS na mesma concentração é 

observada uma maior capacidade do polímero OCMQS SD em modular a liberação 

do fármaco. 
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Figura 32 - Perfil de liberação dos comprimidos de HPMC contendo tartarato de rivastigmina. 

 

 

 

 O perfil de liberação das matrizes contendo Kollidon® (KOL) como agente de 

modulação de liberação é apresentado na Figura 33. Estas matrizes contendo 30 e 

50% de polímero apresentaram um comportamento de liberação diferente das 

matrizes hidrofílicas contendo OCMQS e HPMC. Foi observado um comportamento 

de liberação bimodal, com a liberação mais rápida do fármaco nos primeiros 60 

minutos, seguido de um estágio de redução da taxa de liberação até aprox. 210 

minutos e um novo aumento na taxa de liberação com a dissolução total do fármaco 

em 360 minutos. O mesmo comportamento foi observado para as duas 

concentrações de polímero usadas, reduzindo apenas a taxa de liberação do 

fármaco no primeiro estágio nas matrizes contendo 50% de polímero. Este 

comportamento está relacionado ao tipo de matriz obtida com este polímero. 

Diferentemente das matrizes hidrofílicas, esta matriz não intumesce e possui baixa 

taxa de erosão, mantendo a forma da matriz durante praticamente todo o ensaio. 
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Figura 33 - Perfil de liberação dos comprimidos de Kollidon
®

 SR contendo tartarato de rivastigmina. 

 

 

 

No presente estudo também foram preparados comprimidos contendo 

OCMQS seca em estufa (OCMQSest) e quitosana (QS) na concentração de 50%. O 

objetivo foi comparar o comportamento das matrizes de OCMQS obtidas por 

diferentes processos de secagem (spray drying e estufa), e entre a OCMQS e a 

quitosana a fim de observar a capacidade de modular a liberação do polímero de 

partida e do seu derivado hidrofílico. 

Conforme observado na Figura 34, a quitosana não permitiu obter um 

comprimido de liberação modificada, dissolvendo 72% do fármaco em 30 minutos de 

análise. Já a OCMQSest apresentou uma reduzida taxa de liberação do fármaco, 

dissolvendo cerca de 23% em 240 minutos.  

Em estudos anteriores desenvolvidos pelo grupo, a OCMQS est apresentou 

uma capacidade de formação de matriz de liberação modificada menor do que a 

OCMQS spray-drying (dados não publicados). 
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Figura 34 - Perfil de liberação dos comprimidos de Quitosana e OCMQS  est, contendo tartarato de 
rivastigmina. 

 

 

 

Para compreender o mecanismo de liberação do fármaco a partir das 

diferentes formulações de comprimidos obtidas, estes foram submetidos às análises 

morfológica da matriz após ensaio de dissolução, de intumescimento, de absorção 

de água, assim como, a análise da cinética de liberação usando métodos modelo 

dependentes. 

A Figura 35 apresenta a estrutura interna das matrizes de OCMQS, KOL e 

HPMC após estudo de dissolução. Em todas as matrizes foi observado um aumento 

da porosidade resultante do intumescimento nas matrizes de OCMQS e HPMC, de 

dissolução do fármaco e dispersão da celulose microcristalina, usada como diluente, 

no meio aquoso em todas as matrizes. A OCMQS teve sua forma esférica alterada, 

formando uma matriz lisa e contínua. 

Lopes, Lobo e Costa (2005) descreveram de um modo geral, quando as 

matrizes entram em contato com o meio de dissolução (ou fluido biológico) podem 

manter sua estrutura mais ou menos constante ao longo de todo o processo de 

dissolução ou podem sofrer um fenômeno de intumescimento e posteriormente de 

erosão. 
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Figura 35 - Fotomicrografias da estrutura interna das matrizes contendo tartarato de rivastigmina 6 
mg após ensaio de dissolução por 360 min, em aumento de 100 e 1000x. 

  

OCMQS 50% 100 x OCMQS 50% 1000 x 

  

HPMC 50% 100x HPMC 50% 1000x 

  

KOL 50% 100x KOL 50% 1000x 
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 Para compreensão do perfil e mecanismo de liberação do fármaco, foram 

realizados estudos de intumescimento e absorção de água das matrizes. O 

comportamento de intumescimento dos comprimidos foi dependente do tipo e da 

concentração do polímero na matriz (Figuras 36 e 37). 

 Os comprimidos contendo HPMC e OCMQS apresentaram maior taxa de 

intumescimento (Figura 36). As matrizes com maior taxa de intumescimento foram 

as que promoveram maior modulação na liberação do fármaco, mostrando a relação 

direta entre intumescimento de matrizes hidrofílicas e a redução da taxa de liberação 

do fármaco. 

Analisando a estrutura física dos comprimidos durante o experimento é 

possível observar a penetração do meio de intumescimento na matriz ao longo do 

tempo (Figura 37). Os verdadeiros sistemas controlados pelo intumescimento são 

matrizes não porosas nas quais o fármaco está imobilizado quando o polímero esta 

seco, na forma vítrea. Após um período de tempo ocorre a transição vítreo - 

maleável (rubbery) que se opõe ao transporte da água e da difusão do fármaco 

(COLOMBO et al., 2000). 

 

 
       Figura 36 - Taxa de intumescimento dos comprimidos contendo tartarato de rivastigmina. 

 

Quando a matriz que contém o polímero vítreo – intumescível entra em 

contato com o solvente há uma mudança abrupta do estado vítreo para o estado 

maleável associado ao processo de intumescimento. As cadeias poliméricas, 
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originalmente no estado perturbado, absorvem água e expandem, num estado 

solvatado, isto ocorre devido a redução da temperatura de transição vítrea do 

polímero a qual é controlada pela concentração do agente de intumescimento e 

depende da temperatura e das interações termodinâmicas do sistema polímero- 

água. Uma clara distinção entre a região vítrea e maleável é observada e a matriz 

aumenta de volume por causa do intumescimento (COLOMBO et al., 2000). 

 

Figura 37 - Estrutura física dos comprimidos de tartarato de rivastigmina durante estudo de 
intumescimento. 

    
QS 10’ QS 360’ OCMQS est 10’ OCMQS est 360’ 

    
HPMC 30 10’ HPMC 30 360’ HPMC 50 10’ HPMC 50 360’ 

    
OCMQS SD 10 10’ OCMQS SD 10 360’ OCMQS SD 20 10’ OCMQS SD 20 360’ 

    
OCMQS SD 30 10’ OCMQS SD 30 360’ OCMQS SD 50 10’ OCMQS SD 50 360’ 

    
KOL30 10’ KOL30 360’ KOL50 10’ KOL50 360’ 

 

A capacidade de um polímero absorver água, hidratar e formar uma camada 

viscosa gelatinosa na superfície e, progressivamente, através de poros 



101 

 

microscópicos para o interior da matriz é apontada por muitos autores como sendo a 

característica fundamental que um agente gelificante deve apresentar para ser 

utilizado na preparação de sistemas de liberação prolongada, em particular de 

comprimidos matriciais (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

Estes ensaios da capacidade de absorção de água pelos polímeros são 

importantes para caracterizar os diferentes excipientes e melhor compreender os 

mecanismos de liberação de fármacos a partir dos mesmos (COLOMBO et al., 

2000). 

As matrizes contendo RVT apresentaram capacidade de absorção de água de 

200 a mais de 1000% de seu peso inicial (Figura 38). As matrizes de Kollidon®  

foram as que apresentaram menor absorção de água enquanto as matrizes 

hidrofílicas de OCMQS e HPMC possuem maior capacidade de retenção de água. 

 

Figura 38 - Capacidade de absorção de água dos comprimidos de tartarato de rivastigmina. 

 
 

A avaliação da cinética de liberação de RVT nos comprimidos foi efetuada 

através da aplicação dos modelos matemáticos apresentados na Tabela 11, 

Analisando os resultados do valor do expoente n da equação de Korsmeyer e 

Peppas, as formulações contendo OCMQS  20-50% e Kollidon®  apresentaram valor 

de n menor que 0,5 que é característico de matrizes com mecanismo de liberação 

de difusão. As demais matrizes apresentaram valor de n  entre 0,5 e 1,0 que está 

relacionado com sistemas em que o mecanismo de liberação é tido como anômalo 
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pois pode ocorre difusão, intumescimento e erosão durante a liberação do fármaco, 

não apresentando um mecanismo predominante.  

Todas as formulações apresentaram um bom ajuste aos modelos de Peppas-

Sahlin e Korsmeyer e Peppas que são modelos cinéticos aplicados à matrizes de 

liberação modificada.  

As matrizes de OCMQS20-50%, Kollidon® 50% e HPMC 50% também 

apresentaram um bom ajuste ao modelo cinético de Higuchi que está relacionado a 

sistemas em que o principal mecanismo de liberação é a difusão do fármaco. 
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Tabela 11 - Resultados da análise da cinética de liberação do fármaco por modelos matemáticos. 

Lotes 
Ordem Zero Primeira Ordem Higuchi Peppas-Sahlin Korsmeyer-Peppas 

r² κ r² κ r² κ r² κr κd r² k n 

OC05 0,7810 0,157 0,8952 0,1024 0,9330 -0,3401 0,933 -0,3401 10,944 0,985 9,2424 0,8989 

OC10 0,6465 0,1347 0,8548 0,1059 0,8548 26,3040 0,9412 -0,5997 14,7700 0,9934 2,9235 0,6399 

OC20 0,8228 0,2243 0,9563 0,2722 0,9563 2,7976 0,9912 -0,5013 15,916 0,9932 6,0826 0,4292 

OC30 0,8799 0,2243 0,9674 0,2199 0,9674 4,1606 0,9963 -0,2285 9,2577 0,9887 3,891 0,4597 

OC50 0,9371 0,1305 0,9978 0,2062 0,9978 3,6108 0,9976 -0,0398 4,8555 0,9953 7,4142 0,525 

HP30 0,7493 0,2132 0,933 0,1872 0,9330 9,8439 0,9948 -0,7297 19.549 0,9954 48,905 0,1066 

HP50 0,8925 0,2409 0,9738 0,2942 0,9738 2,0555 0,9865 -0,2384 11,847 0,9636 0,6507 0,679 

KOL30 0,7365 0,1938 0,8413 0,2579 0,8413 3,4530 0,9411 -0,5823 16,349 0,9477 7,8524 0,4372 

KOL50 0,9548 0,2231 0,9867 0,2613 0,9735 0,1734 0,9735 0,1734 4,0760 0,9857 2,8714 0,5824 

OCE30 0,8130 0,1396 0,8684 0,2613 0,8748 0,6877 0,8748 0,6877 -7,5839 0,9804 9,3787 1,0642 

QS30 0,7296 0,0608 0,9115 0,0412 0,9115 50,6710 0,9149 -0,1693 4,8829 0,9961 2,3349 0,6681 
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5.7 Validação do método de dissolução 

 
 

O método de dissolução usado na análise do perfil de liberação as matrizes 

de RVT foi validado para os comprimidos de HPMC 50%, por ser este um polímero 

hidrofílico comumente empregado na obtenção de comprimidos matriciais. Para 

validação foi determinada a exatidão, a repetibilidade e a precisão intermediária 

(dois dias consecutivos). 

A Tabela 12 apresenta os resultados da exatidão do método em 3 níveis: 4, 6 

e 8 µg/mL. O método se mostrou exato principalmente para o nível médio e alto 

(DPR < 3,0%). A recuperação em todos os níveis foi maior que 95%. 

Para determinação da repetibilidade do método, a análise de dissolução foi 

realizada em sextuplicata em dois dias consecutivos (total de 12 perfis). Conforme 

apresentado na Figura 39, o método se mostrou reprodutível em praticamente todos 

os tempos de análise. 

Segundo a RDC nº 31, de 11 de agosto de 2010 que dispõe sobre a 

realização dos Estudos de Equivalência Farmacêutica e de Perfil de Dissolução 

Comparativo, o DPR para os primeiros pontos de coleta até 40% do total de pontos 

analisados não podem exceder 20% e para os demais pontos não pode exceder 

10% (BRASIL, 2010). No presente estudo 40% dos pontos representa os 5 primeiros 

pontos.  

 

Figura 39 - Sobreposição dos perfis de liberação dos comprimidos de HPMC contendo 6 mg de 
tartarato de rivastigmina (n = 11). 
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Tabela 12 - Resultados do ensaio de recuperação de RVT no ensaio da exatidão do método de 

dissolução. Resultados expressos em média (DPR). 

Nível 
(mg) 

Área 
Conc teórica 

(µg/mL) 
Conc real 
(µg/mL) 

Recuperação 
(%) 

Recuperação 
média (%) 

4,0 

49552 
    

49972 5,25 4,837246 92,13802 
 

49819 
    

49534 
    

49775 5,0 4,834979 96,69957 97,94 (5,43) 

49964 
    

55191 
    

55356 5,125 5,380041 104,9764 
 

55554 
    

6,0 

71270 
    

72891 5,9 7,375 94,71107 
 

71489 
    

72417 
    

71623 7,5 7,03168 93,75574 95,51 (2,56) 

73053 
    

75935 
    

75373 7,5 7,35393 98,0524 
 

75734 
    

8,0 

95699 
    

95135 9,875 9,333261 94,51404 
 

97317 
    

98453 
    

98765 10,125 9,544802 94,26965 95,98 (2,20) 

97464 
    

100464 
    

101369 9,875 9,790449 99,14378 
 

100464 
    

 

 

Conforme apresentado na Tabela 13, para a análise de repetibilidade 

(intradia), o DPR em cada ponto ficou dentro da especificação da legislação, exceto 

o primeiro ponto do Dia 1. 

Na análise da precisão intermediária em todos os pontos de análise o DPR 

ficou menor que 10% mostrando que o método é reprodutível e preciso. 
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Tabela 13 - Resultados do ensaio de recuperação de RVT no ensaio da exatidão do método de 
dissolução. Resultados expressos em média (DPR). 

Tempo 
Dia 1 Dia 2 inter-dia 

% lib  s DPR % lib  s DPR % lib  desvio DPR 

10 7,15 1,859 25,99 7,78 1,184 15,21 7,47 0,445 5,96 

20 13,80 1,331 9,64 14,02 1,620 11,55 13,91 0,155 1,11 

30 19,68 1,595 8,10 18,13 2,428 13,39 18,91 1,096 5,80 

45 24,49 0,614 2,51 25,39 3,259 12,83 24,94 0,642 2,57 

60 33,76 4,674 13,84 38,95 4,310 11,07 36,35 3,664 10,08 

90 46,49 3,924 8,44 50,62 2,147 4,24 48,55 2,917 6,01 

120 52,63 3,752 7,13 59,19 3,606 6,09 55,91 4,640 8,30 

150 58,45 4,470 7,65 66,84 3,956 5,92 62,64 5,933 9,47 

180 65,54 1,920 2,93 70,51 2,205 3,13 68,03 3,514 5,17 

210 70,77 2,310 3,26 75,70 4,531 5,98 73,23 3,484 4,76 

240 74,13 2,566 3,46 79,72 3,219 4,04 76,93 3,954 5,14 

300 80,98 0,907 1,12 85,21 2,039 2,39 83,10 2,992 3,60 

360 87,41 3,599 4,12 88,39 1,594 1,80 87,90 0,693 0,79 

 
 

 

5.8 Análise da mucoadesão in vitro das matrizes 

 

 

 A mucoadesividade das matrizes foi determinada pela força necessária para 

deslocamento destas de um compacto de mucina, simulando a mucosa do TGI. 

 Conforme apresentado na figura 40, foi observado um aumento da 

mucoadesividade das matrizes de OCMQS com o aumento da concentração do 

polímero, comportamento este observado também para as matrizes de HPMC.  
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Figura 40 - Resultados da análise de mucoadevidade dos comprimidos contendo tartarato de 
rivastigmina usando analisador de textura e mucina como meio simulado. 

 

A HPMC apresentou maior mucoadesão do que os demais polímeros 

analisados, com exceção da matriz com 50 % de polímero que durante o ensaio 

essa matriz teve um grande intumescimento. Segundo Andrews e colaboradores 

(2009), para que ocorra a mucoadesão é necessário o intumescimento matricial, no 

entanto a hidratação não pode ser excessiva, pois neste caso poderá resultar na 

formação de uma mucilagem escorregadia, diminuindo a capacidade de 

mucoadesão. O Kollidon® foi o que apresentou a menor capacidade de mucoadesão. 

Este resultado é coerente com as propriedades químicas e de intumescimento 

destes polímeros, pois o Kollidon®  por ser um polímero mais hidrofóbico possui 

menor tendência à interação com a mucosa hidrofílica presente no TGI. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo, pode-se concluir que: 

O tartarato de rivastigmina de grau farmacêutico apresentou propriedades 

físicas, químicas e físico-químicas em conformidade com o descrito na literatura, 

confirmando a autenticidade e pureza do insumo e permitindo usar no presente 

estudo. 

O método analítico por CLAE desenvolvido e validado permitiu acompanhar o 

desenvolvimento dos comprimidos por meio da determinação do teor e perfil de 

dissolução. O método se mostrou rápido, seletivo, exato com recuperação acima de 

90%, reprodutível e preciso quando analisado em dias e por analistas diferentes. O 

método se mostrou robustos para as condições de fluxo e temperatura analisadas e 

pouco robusto para a variação da composição da fase móvel. O método não foi 

discriminativo para a detecção de produtos de degradação do fármaco. 

Os comprimidos apresentaram aspecto físico em conformidade com a 

Farmacopeia Brasileira e o tempo de desintegração dependente da concentração e 

do polímero de cada matriz. Os comprimidos de OCMQS (20-50%), HPMC e 

Kollidon®  apresentaram tempo de desintegração maior que 30 min, sendo indicativo 

de formação de matrizes. 

A liberação do fármaco das matrizes foi dependente do tipo e da proporção de 

polímero. Comprimidos de OCMQS apresentaram velocidade de liberação do 

fármaco inversamente proporcional à concentração deste na matriz, sendo que foi 

observado um maior controle na liberação quanto este foi incorporado em 

concentrações igual ou maiores que 20%.  

Comprimidos contendo HPMC e o Kollidon® também apresentaram 

velocidade de liberação dependente da concentração e as proporções empregadas 

de 30 e 50% resultaram em matrizes de liberação modificada. 

Todas as formulações apresentaram bom ajuste (>90%) aos modelos 

cinéticos de Higuchi, Peppas-Sahlin e Korsmeyer e Peppas. O expoente n obtido 

pela análise dos resultados no modelo de Korsmeyer-Peppas, indica que as matrizes 

de OCMQS (20-50%) e Kollidon®  liberam o fármaco predominantemente por 

mecanismo de difusão enquanto as matrizes de HPMC possuem mecanismo 
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anômolo que pode ser traduzido como estando presente diferentes mecanismos de 

liberação como difusão, intumescimento e erosão. 

 As matrizes apresentaram perfil de intumescimento e capacidade de absorção 

de água dependente do tipo  e concentração do polímero estando de acordo com os 

resultados de perfil e mecanismo de liberação. 

 As matrizes hidrofílicas de OCMQS e HPMC apresentaram maior 

mucoadesividade do que as matrizes de Kollidon®  mostrando que os polímeros 

hidrofílicos são mais promissores na obtenção de matrizes hidrofílicas bioadesivas. 

 Os resultados da presente pesquisa permitiram a obtenção de matrizes 

hidrofílicas para liberação modificada de tartarato de rivastigmina por via oral como 

alternativa farmacêutica promissora ao medicamento disponível somente na forma 

de cápsulas de liberação modificada. 
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