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RESUMO 

 

A indapamida é um diurético utilizado no tratamento da hipertensão arterial. Por via 

oral é administrada sob a forma de comprimidos de liberação imediata, na dose de 

2,5 mg e como comprimidos de liberação prolongada de 1,5 mg. No Brasil, há ainda 

poucas empresas que utilizam tecnologias de simulação em computador no 

desenvolvimento de formulações de medicamentos e de ensaios de dissolução. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi desenvolver comprimidos de liberação 

imediata contendo indapamida na dose de 2,5 mg utilizando simulações em 

computador, empregando o programa DDDPlus™. A composição de comprimidos 

de liberação imediata contendo 2,5 mg de indapamida foi definida baseando-se nos 

perfis de dissolução do medicamento de referência (Natrilix® 2,5 mg, Laboratórios 

Servier do Brasil Ltda.), obtidos por meio de simulações em computador. Os perfis 

de dissolução dos comprimidos do medicamento teste apresentaram-se 

equivalentes ao medicamento de referência. A utilização do referido programa para 

desenvolvimento de formulações de comprimidos pode ser uma estratégia 

importante para um desenvolvimento de medicamentos empregando menos 

experimentos e de forma mais assertiva. 

 

Palavras-chave: Diurético. DDDPlus™. Indapamida. Simulação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Indapamide is a diuretic used to treat high blood pressure. Orally, it is administered 

as immediate-release tablets containing 2.5 mg of indapamide and as extended-

release tablets containing 1.5 mg. In Brazil, there are still few companies that use 

computer simulation technologies in the development of drug products and 

dissolution tests. In this sense, the objective of this work was to develop immediate-

release tablets containing indapamide 2.5 mg using computer simulations, applying 

the DDDPlus™ software. The composition of immediate-release tablets containing 

2.5 mg of indapamide was defined based on the dissolution profiles of the reference 

drug (Natrilix® 2.5 mg, Laboratórios Servier do Brasil Ltda.), obtained through 

computer simulations. The dissolution profiles of the tablets of the tested drug were 

equivalent to the reference drug. The use of this software for developing tablet 

formulations can be an important strategy for drug development using fewer 

experiments and more assertively. 

 

Keywords: Diuretic. DDDPlus™. Indapamide. Simulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A indapamida é uma sulfonamida com atividade diurética, sendo 

empregada como tratamento de primeira escolha na hipertensão arterial essencial 

(CHAFFMAN et al., 1984). Recomendada nas doses de 1,5 a 5 mg, são 

administradas por via oral, uma vez ao dia; alcançando os níveis séricos máximos 

em aproximadamente 2 a 3 horas (CARUSO et al., 1983). 

Descrita como um fármaco classe II do Sistema de Classificação 

Biofarmacêutica (SCB) (WOJNAROWSKA et al., 2013; STETINOVA et al., 2007), a 

indapamida é rapidamente absorvida no trato gastrintestinal, apresentando 

eliminação bifásica de aproximadamente 14 horas, sendo extensivamente 

metabolizada (SWEETMAN, 2009). 

A indapamida é comercializada no Brasil na forma de drágeas de liberação 

imediata contendo 2,5 mg ou comprimidos revestidos de liberação prolongada 

contendo 1,5 mg, apresentados como medicamento de referência, genérico e 

similar (BRASIL,2020). Segundo Leonetti (2000), a formulação de liberação 

prolongada contendo 1,5 mg de indapamida foi desenvolvida com o propósito de 

aumentar a eficácia do fármaco, de forma a contemplar protocolos internacionais 

para o tratamento da hipertensão utilizando baixas doses. 

A criação dos medicamentos genéricos e o estabelecimento de uma política 

de promoção e regulamentação do seu uso, foram de grande importância para 

ocorresse um maior desenvolvimento das indústrias de medicamentos no Brasil 

(BRASIL, 1999; FONSECA; SHADLEN, 2017). Esse avanço no desenvolvimento foi 

acompanhado pela contratação de novos profissionais, investimento em 

equipamentos, em parques produtivos e em estudos de equivalência e 

bioequivalência, esses dois últimos obrigatórios para registro de medicamento 

genérico (TIGRE; NASCIMENTO; COSTA, 2016).  

A avaliação de equivalência farmacêutica tem sido uma estratégia para 

garantir que os medicamentos que possuem o mesmo fármaco, concentração e 

forma farmacêutica possam ser avaliados por métodos in vitro. Uma importante 

ferramenta para o desenvolvimento de novos produtos tem sido os métodos de 

dissolução in vitro, podendo ser usados, em alguns casos, para bioisenção, e sendo 

muito usados na indústria farmacêutica com o intuito de garantir a qualidade do lote, 
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a eficácia de novos produtos em desenvolvimento e as alterações em revisões 

periódicas do medicamento. Por outro lado, os métodos de predição 

computacionais, chamados métodos in silico, permitem predizer as características 

físico-químicas do fármaco, e relacionar as características da formulação com a sua 

dissolução e absorção (ARRUNÁTEGUI et al., 2015; DUQUE et al., 2017; 

STORPIRTIS et al., 2004). 

Nesse sentido, programas de computador permitem um desenvolvimento 

mais assertivo e racional de formulações de formas farmacêuticas sólidas como 

comprimidos. Por meio de programas de computador específicos, é possível simular 

o perfil de dissolução da forma farmacêutica em diferentes condições experimentais, 

variando aparato, volume e natureza do meio de dissolução. Paralelamente, a 

otimização das formulações poderá ser alcançada por meio da comparação in sílico 

dos perfis de dissolução do medicamento em estudo, com o medicamento de 

referência (DUQUE, 2016; DUQUE et al., 2017; DUQUE et al., 2018). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) e suas consequências  

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) atualmente são um grande 

desafio de saúde pública no Brasil e no mundo, sendo a principal causa de 

mortalidade, incapacidade precoce e perda de qualidade de vida. Como 

consequência podemos observar um impacto na economia devido à perda de 

produtividade, além do grande impacto na saúde onde são necessárias políticas 

públicas efetivas para controle dessas doenças (CARDOSO et al., 2021). 

 Dentre os fatores relacionados ao crescimento dessas patologias estão o 

envelhecimento populacional, maus hábitos alimentares, estresse e o sedentarismo 

presentes na sociedade atual (STOPA et al., 2018). 

 De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), do total de 

mortes ocorridas no mundo em 2016, 41 milhões foram em decorrência das DCNTs, 

das quais 32,8 milhões ocorreram em países em desenvolvimento. No Brasil, elas 

foram responsáveis por mais de 74% do total de mortes. Dentre as DCNTs 

presentes na população adulta e idosa, as mais prevalentes são hipertensão arterial 

e o diabetes mellitus como corresponsáveis pelas principais causas de mortalidade 

e hospitalizações no país (CARDOSO et al., 2021; STOPA et al., 2018). 

Das DCNTs,17 milhões de mortes ao ano em todo o mundo estão relacionadas 

a doenças cardiovasculares, sendo 55,3% correspondentes a complicações 

decorrentes da hipertensão arterial (LOBO et al., 2017). 

 

2.2 Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição de morbidade clínica 

caracterizada por vários fatores de risco prevalentes e pouco controlados que levam 

ao desenvolvimento crônico dessa patologia. Alterações metabólicas, funcionais e 

estruturais de órgãos alvos como coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos, 

podem levar direta ou indiretamente ao aumento da pressão arterial (PA), 

ocasionando consequências como eventos cardiovasculares que podem provocar 
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desde cansaço, dores no corpo, falta de ar até complicações mais graves como a 

morte do indivíduo (MARTIN; TOLEDO, 2017). 

Segundo dados disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS), a hipertensão arterial está relacionada com as principais 

causas de mortalidade do país, porém esses dados sobre as internações por HAS 

em hospitais públicos vem diminuindo, de 98,1 a cada 100.000 habitantes em 2000 

para 44,2 a cada 100.000 habitantes em 2013 (DATASUS, 2017.; MARTIN; 

TOLEDO, 2017).  

Estima-se que aproximadamente um em cada quatro adultos são hipertensos, 

e que até 2025 mais de 1,5 bilhões de pessoas no mundo sejam afetadas (OLSEN 

et al., 2016). 

O aumento da prevalência da hipertensão arterial pode ser atribuído a fatores 

como crescimento da população, envelhecimento populacional e exposição a 

comportamentos de risco. Além disso, estudos apontam que os grupos onde a 

doença teve maior incidência foram as mulheres, indivíduos de idade mais 

avançada, de raça negra, e com menores níveis de escolaridade e de renda (LOBO 

et al., 2017). 

 

2.2.1 Tratamentos disponíveis 

 

 Estratégias para controle e prevenção de HAS devem ser desenvolvidas por 

meio de políticas de saúde pública, como investimentos em medicamentos, 

materiais hospitalares e profissionais especializados, além de meios de 

comunicação que estimulem a procura por um diagnóstico precoce, a busca por um 

tratamento adequado, e precauções no controle da patologia como a medição da 

pressão arterial (PA) e atenção aos fatores de risco (FR) associados (MARTIN; 

TOLEDO, 2017). 

 

2.1.1.1 Medidas não-medicamentosas 

 

Ao longo dos anos foi observado que indivíduos em grupo de risco como idade 

avançada, dislipidemias, sedentarismo, além de fatores genéticos, tinham uma 

relação direta com o aumento da PA (MARTIN; TOLEDO, 2017). 
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Medidas não–medicamentosas foram desenvolvidas e têm mostrado aspectos 

positivos para o tratamento e prevenção primária da HAS. Mudanças diárias, 

incluindo hábitos saudáveis, adotados ao longo do tempo otimizam melhorias na 

qualidade de vida e consequentemente redução da PA e seus efeitos fisiológicos 

(BRASIL, 2013).  

Dentre as principais recomendações não-medicamentosas destacam-se: a 

redução de peso, uma alimentação saudável com consumo controlado de sódio, 

carboidratos e lipídios, realização de atividade física diária, e combate ao consumo 

de álcool e tabagismo (BRASIL, 2018). 

  

2.2.1.2 Tratamento medicamentoso  

 

O tratamento medicamentoso é a terapia mais usada entre os pacientes 

hipertensos, são usados em monoterapia e em associação a outros medicamentos 

para a redução dos índices de morbilidade e mortalidade referentes a HAS 

(GEWEHR et al., 2018). 

No Brasil, com a finalidade de garantir o acesso de medicamentos, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Relação Nacional de 

Medicamentos (RENAME), relaciona os medicamentos essenciais para tratamento 

de doenças, entre elas a HAS, onde as classes de medicamentos mais utilizados 

para controle da pressão arterial são: diuréticos (DIU), betabloqueadores (BB), 

inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA), bloqueadores do receptor 

AT1 da angiotensina (BRA II), e antagonistas dos canais de cálcio (ACC), com 

muitos desses medicamentos sendo usados em associação. A seleção do 

medicamento deverá considerar o grau de hipertensão do paciente, além de suas 

condições físicas, sociais, e culturais para melhores resultados ao tratamento 

contínuo (GEWEHR et al., 2018; MARTIN; TOLEDO, 2017; MENGUE et al., 2016). 

Problemas, como a adesão ao tratamento contínuo ainda são enfrentadas, já 

que em muitos casos esses tratamentos são recomendados por toda a vida. Fatores 

como mudanças no estilo de vida, necessidade de prescrição médica, 

acompanhamento especializado, e a presença de efeitos colaterais, estão entre 

relatos de desistência dos pacientes. Aspectos socioeconômicos como custos 

elevados e falta de acesso aos medicamentos também estão entre as dificuldades 
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encontradas. Por outro lado, programas de acesso a medicamentos da lista 

RENAME, como o Programa Farmácia Popular, criado em 2004, e, Farmácia de 

Alto Custo, tem minimizado esses aspectos. (BERWANGER et al., 2013; MENGUE 

et al., 2016). 

Entre os diversos grupos, temos os diuréticos tiazídicos, diuréticos de alça, e 

os diuréticos poupadores de potássio, que favorecem a excreção de eletrólitos 

envolvidos no controle do volume extracelular, sendo a classe mais utilizada a dos 

diuréticos tiazídicos, em baixas doses e com rápidos efeitos de liberação. Esses 

fármacos possuem como principal ação farmacológica inibir a reabsorção de NaCl, 

o fármaco liga-se aos sítios de proteínas transportadoras responsáveis pelo 

transporte de sódio reabsorvido no túbulo contorcido distal (TCD). A redução de Na+ 

intracelular induz a maior absorção de CA²+, devido a troca de íons na membrana 

basolateral, embora raramente causem hipercalcemia os tiazídicos podem ser úteis 

no tratamento de doenças renais com hipercalciúria (BERTRAN et al., 2014; 

LAURENCE et al., 2012; MARTIN; TOLEDO, 2017). 

A continuidade no uso do fármaco pode provocar déficit de Na+ no organismo, 

a taxa de natriurese é limitada pela ativação do eixo renina-angiotensina-

aldosterona ativada pelo Sistema Nervoso Simpático (SNS) como uma forma de 

compensação, reduzindo a PA e aumentando a expressão de transportadores do 

epitélio renal (LAURENCE et al., 2012). 

Os diuréticos de alça podem ser utilizados em casos mais graves de 

insuficiência cardíaca ou quando o paciente possui insuficiência renal crônica com 

baixas taxas de filtração glomerular (30 ml/ min). São usados em associação com 

diuréticos tiazídicos, ou com outras classes como IECA ou BRA, devido a sua maior 

eficácia na redução do volume extracelular e edemas, para normalização da volemia 

sanguínea (BERTRAN et al., 2014; MARTIN; TOLEDO, 2017). 

Os diuréticos poupadores de potássio, embora apresentem menor efeito 

diurético também podem ser utilizados em associação aos diuréticos de alça e 

tiazídicos, seu principal local de ação são os túbulos coletores distais, aumentando 

a taxa de eliminação de Na+ e inibindo a depleção de K+ (BERTRAN et al., 2014). 

Os diuréticos são fármacos de primeira escolha para grupos de risco que além 

de hipertensão possuem outras doenças como patologias renais crônicas e 

diabetes, também podem ser utilizados em terapias para afrodescentes e 

miscigenados que não respondem a algumas classes específicas, além de serem 
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seguras em idosos, podendo reduzir dificuldades cognitivas, demência, risco de 

acidente vascular encefálico (AVE) e insuficiência cardíaca (IC) . A escolha e 

dosagem do fármaco deve ser prescrita e acompanhada por um profissional 

especializado, principalmente em hipertensos que apresentam outras condições de 

risco. (BRASIL, 2010; MARTIN; TOLEDO, 2017). 

 

2.2 Indapamida 

 

A indapamida é um fármaco da classe dos diuréticos tiazídicos, derivado da 

substância sulfonamida (Figura 1). Possui efeitos diuréticos e natriuréticos, sendo 

considerado fármaco de primeira linha para terapia anti-hipertensiva segundo 

Diretrizes de Hipertensão da OMS (LI et al., 2013).   

 

Figura 1 - Estrutura química Indapamida 

 
Fonte: (Adaptado de: DRUG BANK, 2020) 

 

A indapamida possui ação farmacológica ligando-se a co-transportadores na 

região de túbulos contorcidos distais (Figura 2). Dessa forma, impede a reabsorção 

de alguns eletrólitos como sódio, cloreto e potássio em maiores quantidades, e 

magnésio e cálcio em menores quantidades, provocando efeitos de diurese no 

paciente. Para algumas terapias farmacológicas são indicados uso em combinação 

a outras classes como diuréticos de alça e os poupadores de potássio, IECA, 

betabloqueadores e vasodilatores (LIVINGSTONE et al.,2008; YAN et al., 2012).  
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Figura 2 - Mecanismos de ação da Indapamida. 

 

Fonte: (Adaptado de LIVINGSTONE et al., 2008) 

 

Um dos diferenciais que permite que a indapamida seja fortemente 

recomendada, é a sua eficácia e segurança na utilização em grupos de risco como 

idosos e diabéticos, uma vez que não apresentaram mudanças no perfil de 

metabolismo lipídico, de carboidratos e na concentração de glicose no sangue, 

sendo um diferencial em relação aos demais fármacos tiazídicos (SWEETMAN, 

2009; WANG et al., 2014). 

A indapamida foi comercializada, inicialmente, na forma farmacêutica de 

comprimidos de liberação imediata contendo 2,5 mg, e, posteriormente, como 

comprimidos de liberação prolongada contendo 1,5 mg. Atualmente, drágeas de 

liberação imediata contendo 2,5 mg de indapamida, e comprimidos de liberação 

prolongada contendo 1,5 mg estão disponíveis no mercado nacional. No Brasil, o 

Natrilix® (Laboratórios Servier do Brasil Ltda.) é o medicamento de referência, 

sendo comercializado nas formas farmacêuticas drágeas de liberação imediata (2,5 

mg), e comprimidos de liberação prolongada contendo 1,5 mg de indapamida 

(Natrilix® SR 1,5 mg, Laboratórios Servier do Brasil Ltda.) ; a associação, perindopril 

(4 mg) e indapamida (1,25 mg) (Coversyl® Plus, Laboratórios Servier do Brasil 
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Ltda.), está disponível na Lista B de medicamentos de referência.(BRASIL,2020; LI 

et al., 2013; LIVINGSTONE et al., 2008). 

 

2.2.1 Propriedades farmacocinéticas 

 

Com relação ao comportamento de absorção e metabolização do fármaco, a 

indapamida, quando administrada por via oral na dose de 2,5 mg é rapidamente 

absorvida ao longo do trato gastrointestinal, atingindo concentrações plasmáticas 

máximas entre o período de 1 a 2 horas (LI et al., 2013).  

É extensamente metabolizada no fígado em seu efeito de primeira passagem, 

sofrendo biotransformação pelo citocromo P450. Apresenta alta biodisponibilidade 

(93%) e alta afinidade às proteínas plasmáticas (79%) distribuídas pelo corpo 

(SWEETMAN, 2009; WANG et al., 2014). 

Possuem meia-vida longa comparada aos demais diuréticos tiazídicos (cerca 

de 18 h), devido a seu maior caráter lipofílico. Sua diurese eletrolítica possui 

característica de eliminação bifásica, com principal pico de eliminação 3 horas após 

a administração, apresentando apenas 7% da dose do fármaco recuperado na urina 

(LI et al., 2013; SWEETMAN, 2009).  

 

2.2.2 Absorção e dissolução da indapamida. 

 

O Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) de medicamentos é 

utilizado com o intuito de uma possível correlação baseada na biodisponibilidade do 

fármaco, baseando-se na dissolução e permeabilidade gastrointestinal para 

controle da velocidade e extensão da absorção do medicamento no organismo 

(BREDAEL et al., 2014). 

Amidon et al (1995) através da análise de dados farmacocinéticos propuseram 

a divisão dos fármacos em quatro classes biofarmacêuticas de acordo com a 

permeabilidade e solubilidade dos mesmos, como mostrado na Tabela 1, tendo sido 

adotados por agências regulatórias no mundo todo. 
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Tabela 1 – Sistema de Classificação Biofarmacêutica 

Classe Solubilidade Permeabilidade 

I Alta Alta 

II Baixa Alta 

III Alta Baixa 

IV Baixa Baixa 
 

Fonte: (Adaptado de Amidon et al.,1995). 
 

 

Os critérios de solubilidade definidos pela agência regulatória americana Food 

and Drug Administration (FDA) considera o SCB. Nesse sentido, para que um 

fármaco seja classificado como altamente solúvel, é necessário que sua maior dose 

seja solúvel num volume de 250 mL de soluções aquosas na faixa de pH entre 1 a 

7,5 a 37 °C, caso contrário é de baixa solubilidade. Para permeabilidade as 

diretrizes do FDA definem como altamente permeáveis os fármacos cuja fração 

absorvida seja superior a 90%, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estabelece um limite superior a 85% da dose de fração absorvida (BREDAEL et al., 

2014). 

As características de absorção dos fármacos de cada classe do SCB são 

detalhadas abaixo: 

Classe I: o fármaco é altamente absorvido no trato gastrintestinal, porém sua 

biodisponibilidade sistêmica pode-se apresentar baixa devido ao efeito de primeira 

passagem pelo fígado. A etapa de controle de absorção será o tempo de 

esvaziamento gástrico se este interferir na dissolução. São rapidamente absorvidos 

pelo intestino devido à alta solubilidade e alta permeabilidade. A classe I se 

apresenta como uma ótima escolha para desenvolvimento de formulações orais, 

sendo candidatos preferenciais à isenção de estudos de bioequivalência pelas 

agências regulatórias (AMIDON et al., 1995; BENET et al., 2008; BREDAEL et al., 

2014). 

Classe II: A limitação da absorção dos fármacos pertencentes a essa classe 

ocorre pela dissolução, e como conteúdo luminal intestinal e as membranas de 

absorção alteram ao longo do intestino, um perfil de dissolução baseado nas 

características físico-químicas do fármaco como solubilidade em função do pH deve 

ser considerado. Como são fármacos de baixa solubilidade e alta permeabilidade, 
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é importante que a formulação permita rápida e completa dissolução para que o 

fármaco seja absorvido (AMIDON et al., 1995; BREDAEL et al., 2014). 

Classe III: Representam a classe de medicamentos com alta solubilidade e 

baixa permeabilidade. A permeabilidade é a etapa que limita a absorção dos 

fármacos pertencentes a essa classe. Devem apresentar perfis de dissolução bem 

definidos, devido a variações em seus níveis de absorção. Alterações fisiológicas e 

permeabilidades ao longo do intestino devem ser observadas. Os fármacos 

pertencentes a essa classe são considerados candidatos para a bioisenção quando 

os excipientes utilizados no produto equivalente não afetam a absorção, e sua 

rápida dissolução (AMIDON et al., 1995; REDDY; KARUNAKAR, 2011; BREDAEL 

et al., 2014). 

Classe IV: Nessa classe de medicamentos se enquadram aqueles que são 

definidos como de baixa solubilidade e baixa permeabilidade. Os limites para essa 

classe de medicamentos devem ser mais rigorosos já que apresentam uma grande 

dificuldade de dissolução. Para o desenvolvimento desses medicamentos, critérios 

de controle devem ser aplicados para garantia de eficácia e segurança do 

medicamento (AMIDON et al., 1995). 

A indapamida é relatada como um fármaco pertencente a classe II do SCB, ou 

seja, baixa solubilidade e alta permeabilidade (WOJNAROWSKA et al., 2013; 

STETINOVA et al., 2007). A indapamida apresenta comportamento anfotérico, com 

valores de constante de dissociação (pKa), ácido e básico, 8,85 e 0,097, 

respectivamente; e o coeficiente de partilha óleo/água de 2,52. Nobusa e 

colaboradores (2010) avaliaram a solubilidade da indapamida no intervalo de pH de 

1,2 a 6,8, pelo método de equilíbrio (Tabela 2). Baseando-se nos dados de 

solubilidade observados por Nobusa e colaboradores (2010), e do coeficiente de 

partilha óleo/água descrito na literatura, é possível inferir que a indapamida pertence 

a classe I do SCB. (DRUG BANK, 2020). 
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Tabela 2: Solubilidade da indapamida em diferentes valores de pH (NOBUSA, 2010) 

e volume para dissolver a maior dose (2,5 mg) 

pH Solubilidade (mg/mL) 
Volume (mL) para 

dissolver a maior dose – 
2,5 mg 

1,2 0,108 23,15 

3,0 0,103 24,27 

4,5 0,105 23,8 

5,8 0,098 25,51 

6,8 0,095 26,32 

 

 

3 OBJETIVO 

 

O objetivo desse trabalho foi desenvolver comprimidos de liberação imediata 

contendo 2,5 mg de indapamida, empregando simulações em computador. 

Para alcançar os objetivos, comprimidos de liberação imediata contendo 2,5 

mg de indapamida foram desenvolvidos, e os perfis de dissolução avaliados e 

comparados com o perfil de dissolução de medicamento de referência. 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material 

O fármaco utilizado foi a indapamida, gentilmente cedido por EMS Pharma. 

Foram utilizados como excipientes para o preparo dos comprimidos celulose 

microcristalina PH 102 (Blanver, Taboão da Serra, SP, Brasil), além de lactose, 

estearato de magnésio e amido glicolato de sódio, todos de grau farmacêutico de 

pureza. 

Foram utilizados os reagentes de grau analítico de pureza: fosfato de 

potássio monobásico e hidróxido de sódio (LabSynth, Diadema, Brasil).e amostras 

de comprimidos de indapamida 2,5 mg (Natrilix® 2,5 mg, Laboratórios Servier do 

Brasil Ltda). 
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4.2 Preparo da curva analítica 

A curva analítica da indapamida foi construída no intervalo de 0,5-20 µg/mL, 

empregando tampão fosfato pH 6,8. A indapamida foi quantificada empregando 

espectroscopia ultravioleta no comprimento de onda de 239,5 nm, conforme 

metodologia descrita na Farmacopeia Americana (USP,2019). Os parâmetros, limite 

de quantificação (LoQ) e limite de determinação (LoD), foram calculados (BRASIL, 

2017). A linha de tendência, a equação da reta e o coeficiente de correlação (r), 

foram obtidos, sendo a equação da reta empregada para quantificação da 

indapamida nas cubas de dissolução. 

 

4.3  Avaliação do medicamento Natrilix® 2,5 mg 

 

Amostras do medicamento Natrilix® 2,5 mg foram submetidos aos ensaios de 

peso médio e dissolução, conforme descritos a seguir. 

 

4.3.1 Peso médio 

 

Amostras de comprimidos (n = 20) do medicamento Natrilix® 2,5 mg foram 

pesadas individualmente para determinação do peso médio utilizando balança 

analítica Shimadzu modelo AY220, tendo sido calculado seu peso médio, desvio-

padrão e coeficiente de variação (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2019). 

 

4.3.2  Ensaio de dissolução 

 

Amostras de comprimidos (n = 3) do produto referência (Natrilix® 2,5 mg) 

foram avaliadas em equipamento de dissolução Hanson Vision Classic 6 (Teledyne 

Hanson Research, FL, EUA). Foi utilizado o aparato 2 (pá) com velocidade de 

agitação de 100 rpm e 900 mL de solução tampão fosfato pH 6,8 a 37°C por 45 

minutos, adaptado de USP (2019). O meio de dissolução foi previamente 

desgaseificado por meio de filtração a vácuo em membrana de acetato de celulose 

de diâmetro de poro de 0,45 µm. A desgaseificação foi realizada para evitar futuras 

interferências na dissolução causadas pela formação de bolhas de ar.  
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Durante o ensaio, alíquotas de 5 mL foram coletadas através de cânulas por 

meio do uso de seringas com filtros de polietileno de diâmetro de poro de 45 µm. As 

alíquotas foram coletadas nos tempos de 5, 10, 15, 20, 30 e 45 minutos. A cada 

coleta de alíquota, foi realizada a reposição do meio de dissolução com tampão 

fosfato pH 6,8 a 37°C. 

A quantificação do fármaco dissolvido foi realizada em espectrofotômetro UV 

Thermo Scientific modelo Evolution 221 (Thermo Scientific, EUA), utilizando cubeta 

de quartzo de 10 mm de caminho óptico para medição da absorbância. Solução 

tampão fosfato pH 6,8 foi utilizada como branco. As leituras foram realizadas no 

comprimento de onda 239,5 nm. 

 

4.4 Desenvolvimento da formulação 

 

Para o desenvolvimento da formulação de comprimidos de liberação imediata 

contendo indapamida 2,5 mg, foi utilizado o programa de computador DDDPlus™ 

versão 6.0 (Simulations Plus Inc., Lancaster, CA, EUA).  

O medicamento Natrilix® 2,5 mg comprimidos revestidos, possui em sua 

composição, além da indapamida, os excipientes: lactose, amido, goma arábica, 

talco, estearato de magnésio, dióxido de titânio, corante laca vermelho coccina, cera 

branca de abelha, polissorbato 80, dióxido de silício, etilcelulose, oleato de glicerol, 

povidona, carmelose e sacarose (SERVIER, 2019). 

Baseado na composição do medicamento Natrilix® 2,5 mg, descrita acima, 

foi proposta uma formulação (F1), cuja composição é apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Formulação F1 de comprimidos de liberação imediata de indapamida 

Componentes Quantidade 

Indapamida 2,5 mg 

Amido glicolato de sódio 0,1 mg 

Celulose microcristalina PH 102 23 mg 

Lactose monohidratada 11,83 mg 

Estearato de magnésio 0,85 mg 
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A composição da formulação F1, assim como outros dados do fármaco como 

o pKa = 8,8 (DRUG BANK, 2020) e os dados de solubilidade descritos por Nobusa 

(2010), foram inseridos no programa. Além disso, o perfil de dissolução do 

medicamento Natrilix® 2,5 mg obtido empregando aparato 2 a 100 rpm em 900 mL 

de solução tampão fosfato pH 6,8, foi inserido no DDDPlus™. Foi realizada uma 

primeira simulação, considerando o tempo de ensaio de 45 minutos.  

Após essa simulação, foi utilizado o módulo de otimização para ajustar as 

quantidades dos componentes da formulação F1, assim como as constantes de 

calibração de cada componente, a constante de desintegração do amido glicolato 

de sódio e a pressão de compactação, obtendo-se uma nova formulação (F2), com 

o perfil de dissolução desejado.  

A formulação F2 foi preparada experimentalmente, por meio da pesagem de 

cada componente em balança analítica Shimadzu modelo AY220 de forma a ter 

uma quantidade da mistura para preparar 10 comprimidos. Os pós foram misturados 

por diluição geométrica em gral de porcelana com pistilo por 4 minutos, sendo que 

o estearato de magnésio foi adicionado por último e misturado por mais 1 minuto. A 

mistura dos pós foi dividida em 10 frações aproximadas para peso individual. 

Em seguida, o material correspondente a cada unidade foi submetido ao 

processo de compactação durante 30 segundos em prensa hidráulica, com uma 

pressão de 150 psi em punção de 8,0 mm de diâmetro. 

Comprimidos da formulação F2 (n = 10) foram submetidos à determinação 

do peso médio. Cada comprimido foi individualmente pesado utilizando balança 

analítica Shimadzu modelo AY220. Foram calculados o peso médio, desvio-padrão 

e coeficiente de variação. 

Os comprimidos (n = 3) da formulação F2 foram submetidos ao ensaio de 

dissolução empregando o aparato 2 conforme descrito no item 4.3.2. 

 

 
4.5 Dissolução pelo método farmacopeico 

 

O desenvolvimento da formulação foi baseado no método de dissolução 

empregando aparato 2 (pá) no lugar da cesta, que é o aparato recomendado no 
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método de dissolução descrito pela Farmacopeia Americana (USP), disponível na 

base da dados de métodos de dissolução da USP. 

Dessa forma, comprimidos do medicamento Natrilix® 2,5 mg e da formulação 

F2 foram também submetidos ao ensaio de dissolução empregando aparato 1 

(cesto) a 100 rpm e 900 mL de solução tampão fosfato pH 6,8 a 37°C. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A curva analítica obtida para a indapamida está representada na Figura 3. 

 

Figura 3 - Curva analítica da indapamida obtida em tampão fosfato pH 6,8 no 

intervalo de 0,1 a 20 μg/mL 

 

 

Relações lineares foram obtidas no intervalo de 0,1 a 20 μg/mL com equação 

da reta y = 0,0599 x indapamida (μg/mL) – 0,0046, e coeficiente de correlação (r) 

de 0,9995. Essa equação foi utilizada para os cálculos da quantidade de fármaco 

dissolvido nos ensaios de dissolução. 

Os comprimidos do medicamento Natrilix® 2,5 mg apresentaram o peso 

médio de 122,4 mg, com desvio-padrão de 3,79 e coeficiente de variação de 3%. 

Os comprimidos da formulação F2 apresentaram os valores de 99,12 mg; 0,93 e 

1% para peso médio, desvio-padrão e coeficiente de variação, respectivamente. 

Tais valores se encontram dentro da variação permitida de 10% em drágeas, ou 

seja, obtido pelo método de revestimento por açúcar. (Natrilix®) e 7,5% em 
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comprimidos não-revestidos (formulação F2) para essa faixa de peso 

(FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2019). 

A Figura 4 apresenta o perfil de dissolução do medicamento de referência, Natrilix® 

2,5 mg (Laboratórios Servier do Brasil Ltda.). 

Figura 4 - Perfil de dissolução do medicamento de referência, Natrilix® 2,5 mg 

(Laboratórios Servier do Brasil Ltda.) 

 

 
 

 

Esse perfil de dissolução do medicamento Natrilix® 2,5 mg foi utilizado como 

perfil de dissolução alvo no programa DDDPlus™ para otimizar as quantidades dos 

componentes da formulação F1, de forma que os comprimidos dessa formulação 

apresentassem um perfil de dissolução mais próximo possível do perfil do 

medicamento referência. Na Figura 5 são apresentados o perfil de dissolução alvo 

(Natrilix® 2,5 mg utilizando aparato 2) e o perfil de dissolução simulado da 

formulação F1. 
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Figura 5 - Perfil de dissolução alvo (quadrados) – Natrilix® 2,5 mg em aparato 2 e 

perfil de dissolução simulado da formulação F1 (linha) sob as mesmas condições 

de dissolução 

 

A formulação F1 e a formulação obtida após a otimização das quantidades 

dos excipientes (F2) são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4– Formulações F1 e F2 de comprimidos de liberação imediata de 
indapamida 

Componentes F1 F2 

Indapamida 2,5 mg 2,5 mg 

Amido glicolato de sódio 0,1 mg 1,28 mg 

Celulose microcristalina PH 102 23 mg 64 mg 

Lactose monohidratada 11,83 mg 33 mg 

Estearato de magnésio 0,85 mg 1,4 mg 

 

Além da otimização das quantidades dos componentes da formulação F1, o 

que permitiu o delineamento da formulação F2, nesta última foram utilizados os 

resultados das constantes de calibração dos componentes obtidos pelo programa: 

indapamida (0,4932), amido glicolato de sódio (26,0719) e constante de 

desintegração (8,7874), celulose microcristalina (0,7067), lactose (3,0068) e 

estearato de magnésio (0,9882). 
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Na formulação F1 tais constantes eram iguais a 1. Essas constantes fazem 

parte do modelo de transferência de massa utilizado pelo programa para os cálculos 

da porcentagem de fármaco dissolvido por unidade de tempo (DUQUE et al., 2018). 

O perfil de dissolução simulado da formulação F2 em comparação com o 

perfil de dissolução alvo (Natrilix® 2,5 mg em aparato 2) é apresentado na Figura 6.  

Verifica-se, nesse caso, que a otimização das quantidades dos componentes 

da formulação, assim como das constantes de calibração e de desintegração do 

modelo de transferência de massa, levou a um perfil de dissolução simulado mais 

próximo do perfil de dissolução alvo. 

 

Figura 6 - Perfil de dissolução alvo (quadrados) – Natrilix® 2,5 mg em aparato 2 e 

perfil de dissolução simulado da formulação F2 (linha) 

 

Comprimidos da formulação F2 foram preparados experimentalmente e 

submetidos ao ensaio de dissolução empregando aparato 2, ou seja, nas mesmas 

condições que o perfil de dissolução experimental do medicamento Natrilix® 2,5 mg 

e do seu perfil de dissolução simulado (Figura 6).  

Na Figura 7 são apresentados o perfil de dissolução experimental da 

formulação F2 e o simulado, ambos utilizando o aparato 2. 
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Figura 7 - Perfil de dissolução da formulação F2 experimental (linha azul) e 

simulado (linha laranja) empregando aparato 2 a 100 rpm e 900 mL de solução 

tampão fosfato pH 6,8 

 

 

Os perfis experimental e simulado da formulação F2 se mostraram bastante 

semelhantes, o que corrobora com dados da literatura que demonstram o uso do 

referido programa para desenvolvimento de formulações (DUQUE et al., 2018). 

As condições do ensaio de dissolução utilizadas para o desenvolvimento da 

formulação diferiram do método recomendado pela Farmacopeia Americana (US, 

2019) em relação ao aparato, tendo sido utilizado o aparato 2 no lugar do 

recomendado (aparato 1). Nesse sentido, o medicamento Natrilix® 2,5 mg e 

comprimidos da formulação F2 foram também submetidos ao método utilizando 

cesto (aparato 1). 

Na Figura 8 são apresentados os perfis de dissolução experimentais do 

Natrilix® 2,5 mg e da formulação F2 em um comparativo empregando os aparatos 

1 e 2 (cesta e pá), e na Tabela 5 são apresentados a média de valores do fármaco 

dissolvido em função do tempo de dissolução. 
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Figura 8 – Perfis de dissolução do medicamento Natrilix® 2,5 mg e da formulação 

F2 empregando os aparatos 1 (cesta) e 2 (pá) a 100 rpm e 900 mL de solução 

tampão fosfato pH 6,8. 

 

 

 

Tabela 5 – Dissolução de indapamida (%) em tampão fosfato 6,8 

Tempo (min) Natrilix (Pá) F2 (Pá) F2 (Cesta) Natrilix (Cesta) 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 100,00 87,57 86,49 47,16 

15 100,00 86,13 92,88 61,00 

20 100,00 89,44 95,10 87,70 

30 100,00 95,43 98,93 92,91 

45 100,00 97,53 100,00 89,30 

Desvio Padrão 0,00 4,47 4,84 18,20 

 

 

As formulações apresentaram perfis de dissolução bastante semelhantes a 

partir dos 15 minutos de ensaio, por se tratarem de formulações de liberação 

imediata. Os perfis das formulações F2 se encontram bem próximos em todos os 

pontos no que se refere aos aparatos 1 e 2, enquanto na formulação do Natrilix®, 

os pontos de dissolução se encontram mais afastados entre si com um melhor 

resultado na dissolução do aparato 2, provavelmente, devido à maior hidrodinâmica 

que este aparato proporciona.  

Na dissolução Natrilix® utilizando a cesta, é possível observar uma maior 

resistência para o início da liberação do fármaco, com menor percentual dissolvido 

nos primeiros 15 minutos. A formulação do Natrilix® possui em sua composição o 
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amido como provável desintegrante, enquanto na formulação F2 foi adicionado o 

amido glicolato de sódio, que apresenta um efeito desintegrante melhor. Além disso, 

a dificuldade de liberação do IFA no aparato 1 (cesta) pode ser atribuída ao 

processo de erosão do revestimento por açúcar. O revestimento por açúcar, devido 

a sua maior complexidade, pode ter maior dificuldade de se romper, ou ainda, ficar 

retido nas paredes da cesta, dificultando a liberação do IFA para o meio de 

dissolução. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Com este projeto foi possível realizar o desenvolvimento de uma nova 

formulação para o medicamento indapamida. Por meio da simulação empregando 

o programa DDDPlus™, utilizando o módulo de otimização, foi possível estimar a 

composição que apresentasse um perfil de dissolução semelhante ao do 

medicamento referência.  Portanto, a utilização do referido programa para 

desenvolvimento de formulações de comprimidos pode ser uma estratégia 

importante para um desenvolvimento de medicamentos empregando menos 

experimentos e de forma mais assertiva. 
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