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1- RESUMO 

  

   A cafeína é uma substância pertencente ao grupo das metilxantinas (1,3,7 

trimetilxantina), apresenta um amplo espectro de atividades farmacológicas, que tem 

sido utilizada por esportistas com a finalidade de melhoria do desempenho físico. 

Por ser absorvida rapidamente e não necessitar de altas concentrações para 

produzir efeito, a cafeína é propícia à liberação prolongada no organismo. 

   Com o objetivo de avaliar as propriedades de fluxo e os perfis de dissolução de 

cápsulas de cafeína manipuladas com um excipiente pré-formulado próprio para 

liberação modificada e compará-lo com o excipiente padrão proposto na literatura 

para este mesmo fim, foram determinados os parâmetros: granulometria e 

distribuição do tamanho das partículas, ângulo de repouso, densidade aparente, 

densidade compactada; e calculados os índices de compressibilidade e de Hausner, 

conforme recomendações da última edição da farmacopeia americana. 

2- INTRODUÇÃO  

      Tecnologias de liberação modificada mantêm o nível terapêutico com baixa 

oscilação, impedem níveis tóxicos, evitam subníveis terapêuticos, aumentam 

concentrações plasmáticas de princípios ativos de meia-vida plasmática curta, maior 

comodidade pela diminuição do número de administrações diárias evitando 

administração noturna. Uma das principais estratégias para alcançar a liberação 

lenta de fármacos a partir de formas farmacêuticas sólidas (comprimidos e cápsulas) 

é o sistema de matrizes hidrofílicas. Esse sistema sofre intumescimento, seguido da 

erosão do gel formado e dissolução em meio aquoso. Os adjuvantes hidrofílicos 

comumente usados são os derivados celulósicos e os polissacarídeos. (Lyra et al. 

2007) 

      Recentemente, surgiu no mercado magistral nacional um excipiente pré-

formulado (Celulomax LM® - Embrafarma, Brasil) com o objetivo de facilitar o 

trabalho do farmacêutico no desenvolvimento de preparações de cápsulas de 

liberação modificada, que demonstrou bom desempenho em estudo preliminar 

realizado com cápsulas gelatinosas duras contendo diclofenaco de sódio como 

fármaco modelo. (ORTOFARMA, 2012). Este excipiente é composto por celulose 

microcristalina de tamanho médio de partícula na ordem de 50 microns, 

hidroxipropilmetilcelulose e carbômeros como formadores de matriz hidrofílica, 



estearato de magnésio como lubrificante, dióxido de silício coloidal como deslizante 

e absorvente. (EMBRAFARMA, 2013) 

   A cafeína, um alcalóide pertencente ao grupo das drogas classificadas como 

metilxantinas (1,3,7-trimetilxantina) , é uma das drogas mais consumidas em todo o 

mundo. Presente em diversas espécies de plantas é encontrada em chás, café, 

cacau, guaraná, chocolate e nos refrigerantes. Afeta quase todos os sistemas do 

organismo, sendo que seus efeitos mais óbvios ocorrem no sistema nervoso central 

(SNC). Quando consumida em baixas dosagens (2mg/kg), a cafeína provoca 

diminuição da sonolência, alívio da fadiga, aumento do estado de vigília, da 

freqüência cardiorrespiratória, do metabolismo, da diurese e da liberação de 

catecolaminas. Quando ingerida em dosagens de aproximadamente 5mg/kg, 1h 

antes do exercício, a cafeína parece exercer efeitos ergogênicos na performance de 

endurance. (BRAGA & ALVES, 2000)                                                                                          

   Em função do exposto, justifica-se, portanto, realizar estudos para avaliar as 

propriedades de fluxo e a cinética de dissolução de preparações de cápsulas 

gelatinosas duras formuladas com o excipiente pré-formulado avaliado, contendo 

cafeína como fármaco modelo. 

3- OBJETIVOS: 

O objetivo deste trabalho é avaliar e comparar as propriedades de fluxo do 

excipiente pré-formulado com as do excipiente recomendado por Ferreira (2008) 

para formulações de cápsulas de liberação modificada. Além de comparar os perfis 

de dissolução das cápsulas manipuladas com esses excipientes, suas 

características físico-químicas e estabilidade das preparações desenvolvidas. 

4- METODOLOGIA: 

   A granulometria do excipiente foi determinada a partir da metodologia descrita pela 

farmacopeia Brasileira 5° Edição (Brasil, 2010), com auxilio de um conjunto de 

tamises (malhas 40, 60, 80,100 e 200), utilizando um suporte vibratório modelo 

magnético (Bertel, Brasil) com intensidade de vibração máxima (10), por 15 minutos. 

Foi construído também um gráfico de distribuição do tamanho das partículas. 

   A densidade aparente e compactada, o ângulo de repouso e a velocidade de 

escoamento foram determinados de acordo com as recomendações descritas no 

capítulo “Powder flow” <1174> da farmacopeia Americana (United States 

Pharmacopeia, 2014). 



   A partir dos dados do volume aparente livre e do volume aparente compactado 

foram calculados ainda o índice de compressibilidade e a proporção de Hausner. 

5- DESENVOLVIMENTO 

   Até o presente momento foram avaliadas as propriedades de fluxo do excipiente 

pré-formulado (Tabela 1). Posteriormente serão comparadas, estatisticamente, 

essas propriedades com as do excipiente padrão recomendado por Ferreira (2008). 

Finalmente serão construídos e comparados os perfis de dissolução das cápsulas de 

cafeína manipuladas com o excipiente objetivo do estudo. 

 

6- RESULTADOS PRELIMINARES 

Tabela 1: Resultados das análises micromeríticas do excipiente avaliado 

Parâmetros micromeríticos Excipiente pré-formulado Classificação das 

propriedades de fluxo** 

Ângulo de repouso 48,4 (1,44) * Pobre 

Densidade aparente 0,366 (0,00) *  

Densidade compactada 0,517 (0,01) *  

Índice de compressibilidade 29 (0,31) * Pobre 

Proporção de Hausner 1,41 (0,01) * Pobre 

*(DP) desvio padrão de 3 determinações; ** Segundo parâmetros da USP 37/NF 32 (2014) 
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