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RESUMO. O objetivo deste trabalho foi verificar a viabilidade do revestimento pelicular de comprimidos
contendo alto teor de produto seco por aspersão (PSA) de Phyllanthus niruri visando proteção frente à va-
riações atmosféricas. Os comprimidos foram elaborados por compressão direta sendo utilizado Eudragit E
como polímero de revestimento. Foram avaliadas as características mecânicas dos comprimidos, conteúdo
de polifenóis e sorção de umidade. O estudo revelou que a velocidade de sorção de água nos comprimidos
revestidos foi consideravelmente mais lenta que nos sem revestimentos. Todos os comprimidos apresenta-
ram adequadas características tecnológicas. A presença de umidade nos comprimidos, durante o armaze-
namento em ambiente com umidade relativa de 65% ou 75%, não provocou mudança no perfil de disso-
lução nem alteração no conteúdo de polifenóis dos mesmos.
SUMMARY. “Evaluation of film coated tablets containing high amount of Phyllanthus niruri spray dried ex-
tract”. The aim of this work was to evaluate the feasibility to obtain film coated tablets containing high doses of
Phyllanthus niruri spray dried extract with the purpose of atmospheric protection. The tablets were produced by
direct compression using Eudragit E as film coating. The mechanical characteristics, poliphenolic content and
humidity sorption of the tablets were evaluated. The kinetics of humidity sorption was slower in the coated
tablets than in the uncoated one. All tablets showed adequate technological characteristics. The humidity sorption
of the tablets during storage at an environment with 65% or 75% of relative humidity neither changed the disso-
lution behavior nor the poliphenolic content of the tablets.




