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RESUMO. O fluconazol é um membro da classe de agentes antifúngicos triazólicos amplamente utilizado
na terapêutica para o tratamento de diferentes patologias causadas por fungos. A produção em grande es-
cala de formas sólidas de uso oral está voltada para o desenvolvimento de comprimidos, devido ao menor
custo da produção e grande aceitação desta forma farmacêutica por parte do consumidor. A escolha do
método de produção é um fator importante em estudos de pré-formulação, sendo que o método da com-
pressão direta oferece algumas vantagens como: rapidez na etapa de produção, custo reduzido quando
comparado com métodos envolvendo granulação e eliminação de etapas, simplificando o processo como
um todo. Entretanto, algumas características no desenvolvimento de formulações obtidas por compressão
direta devem ser observadas, como características físicas dos comprimidos e perfil de dissolução, entre ou-
tros. O presente estudo tem como objetivo o desenvolvimento e avaliação de comprimidos de fluconazol
obtidos por compressão direta.
SUMMARY. “Development of Fluconazole Tablets by Direct Compression”. Fluconazole is a member of an anti-
fungal class agents widely used in therapy for treatment of diseases caused by fungi. The large scale production
of oral solid forms is focused on the tablets development, due to the lower cost of production and wide accep-
tance of this form by the consumer. Direct compression method offers some advantages such as speed in the pro-
duction stage, low cost when compared with methods involving granulation and production stage simplified.
However, some features in formulations development obtained by direct compression must be observed as pow-
ders flow and dissolution profile, among others. The objective of this study is the development and evaluation of
fluconazole tablets obtained by direct compression.

INTRODUÇÃO
O Fluconazol [2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis

(1H-1, 2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol] é membro de
uma classe de agentes antifúngicos triazólicos,
sendo um inibidor potente e específico da sínte-
se fúngica de esteróides (Fig. 1). Tem excelente
biodisponibilidade oral, sendo bem absorvido
independente da presença de ácidos ou alimen-
tos. A principal via de excreção é a renal, com
aproximadamente 80% da dose administrada en-
contrada como droga inalterada na urina 1. No
mercado farmacêutico nacional, as formas far-
macêuticas orais de fluconazol disponíveis são
cápsulas (50, 100, 150 e 200 mg) e suspensão

(350 mg ou 1400 mg) 2. Até o presente momen-
to, os códigos oficiais não apresentam monogra-
fia específica para a forma farmacêutica compri-
mido 3,4. 

Os comprimidos apresentam muitas vanta-

Figura 1. Estrutura química do fluconazol 3,4.
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gens em relação a outras formas farmacêuticas
de uso oral. Entre elas podemos citar o menor
custo de produção, facilidade de produção em
grande escala e propriedades químicas, mecâni-
cas e microbiológicas que permitem uma maior
estabilidade 5,6. A escolha do modo de produ-
ção de comprimidos envolve vários fatores, en-
tre eles, a capacidade de escoamento do pó, sua
estabilidade frente a processos que envolvam
aquecimento e a biodisponibilidade do compo-
nente ativo, afetada principalmente pelos exci-
pientes escolhidos e modo de produção 7-10. O
método de compressão direta tem como vanta-
gem, quando comparado aos métodos que in-
cluem granulação, a economia de tempo e de
custos, permitindo uma produção de comprimi-
dos em grande escala com menor consumo de
energia. Além disso, não utiliza umidade nem
aquecimento durante a produção 6,11.

O presente estudo teve como objetivo de-
senvolver comprimidos contendo fluconazol na
dosagem de 50 mg, bem como avaliar os se-
guintes parâmetros nas formulações desenvolvi-
das: peso médio, espessura e diâmetro, dureza,
friabilidade, tempo de desintegração, doseamen-
to do fármaco e perfil de dissolução.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento de comprimidos

contendo fluconazol 50 mg por compressão di-
reta foram propostas quatro formulações usan-
do-se dois níveis de desintegrante (com e sem
carboximetilcelulose) e dois níveis de deslizan-
tes (com e sem dióxido de silício coloidal), con-
forme planejamento fatorial 2x2, do tipo qualita-
tivo. Os excipientes utilizados em cada formula-
ção estão expressos na Tabela 1. Após a pesa-
gem dos constituintes de cada formulação, os
pós foram misturados em misturador de pó Te-
pron Mixer Plus. Procedeu-se a compressão das
misturas de pós das quatro formulações através
do método da compressão direta, utilizando
uma maquina de compressão modelo Farmacis-

Substância
Formulação 1 Formulação 2 Formulação 3 Formulação 4

(%) (%) (%) (%)

Fluconazol 33,3 33,3 33,3 33,3
Estearato de magnésio 5 5 5 5

Fosfato de cálcio dibásico anidro 3 3 3 3
Celulose microcristalina 30 30 35 35

Lactose anidra 18,1 18,6 23,2 35
Carboximetilcelulose 10 10 - -

Dióxido de silício coloidal 0,5 - 0,5 -

Tabela 1. Formulações estudadas.

ta II. Foram produzidos cerca de 200 comprimi-
dos para cada formulação. 

O tempo de mistura adotado foi aquele onde
se obteve o menor desvio padrão, em relação
ao doseamento do fármaco, entre as replicatas
das diferentes alíquotas. As amostras foram sub-
metidas às análises de aspecto externo, peso
médio, espessura e diâmetro, dureza, friabilida-
de, tempo de desintegração e perfil de dissolu-
ção. O controle do aspecto externo dos compri-
midos incluiu a verificação da cor, rugosidade
da superfície e a presença de defeitos físicos. Os
procedimentos metodológicos empregados para
a realização de peso médio, espessura, diâme-
tro, dureza e friabilidade seguirem os critérios
estabelecidos na Farmacopéia Brasileira 3. O pe-
so médio dos comprimidos foi determinado
com o auxilio de balança analítica Sartorius mo-
delo BL 210S. A espessura e diâmetro dos com-
primidos foram determinados com o auxilio de
um paquímetro Starret modelo 125/6. Para a
realização do teste de dureza foi utilizado apare-
lho portátil para determinação de dureza Nova
Ética Modelo 298. Para a realização do teste de
friabilidade dos comprimidos de fluconazol foi
empregado um friabilômetro Nova Ética Modelo
300. Após o tempo estabelecido, os finos foram
removidos e o percentual de massa perdida cal-
culado.

O teste de desintegração foi realizado em
desintegrador Nova Ética, Modelo 301 AC. O
meio de desintegração foi HCl 0,1 N e água des-
tilada à 37 °C. O teste foi realizado segundo cri-
tério estabelecido na Farmacopéia Brasileira 3. 

Para a quantificação do fármaco nos compri-
midos desenvolvidos bem como para avaliação
do perfil de dissolução destes, utilizou-se o mé-
todo analítico proposto por Porta et al. 12 adap-
tado. Nesta metodologia, a quantificação de flu-
conazol em formas farmacêuticas e em amostras
provenientes de ensaios de dissolução é realiza-
do por espectrofotometria no ultravioleta, em-
pregando HCl 0,1N como solvente. A leitura das
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absorbâncias das soluções padrão e amostra fo-
ram feitas em espectrofotômetro Quimis modelo
752 UV/visível, utilizando comprimento de onda
de 261 nm. Para a determinação quantitativa do
fluconazol presente nos comprimidos adotou-se
o critério de aceitação das especificações farma-
cêuticas cápsulas da Farmacopéia Brasileira 3,
com variação mínima de 90% e máxima de
110% do valor rotulado. O método analítico de-
senvolvido foi validado para os seguintes parâ-
metros: especificidade, linearidade, precisão e
exatidão.

O perfil de dissolução foi estudado somente
para a formulação selecionada a partir dos parâ-
metros acima descritos, utilizando o método de
doseamento proposto por Porta et al. 12 adapta-
do. Atualmente, não são relatados nos compên-
dios oficiais metodologia para análise do perfil
de dissolução de comprimidos contendo fluco-
nazol 3,4. Segundo Coelho 13, o perfil de dissolu-
ção de cápsulas contendo fluconazol pode ser
realizado utilizando-se o aparato 2, tampão fos-
fato 0,2 M pH 7,0 como meio de dissolução e
velocidade de agitação de 100 rpm. Desta for-
ma, tornou-se necessário, no presente estudo, a
verificação das condições para a análise da dis-
solução do fluconazol em comprimidos. Para
tanto foi utilizado aparelho de dissolução Nova
Etica, modelo 299. A formulação escolhida foi
submetida a diversas condições de dissolução,
variando-se o meio utilizado (água destilada ou
HCl 0,1 N), o equipamento (aparato 1– cesta ou
aparato 2– pá) e a velocidade de rotação (50 ou
100 rpm). A temperatura foi mantida a 37,0 °C.
Estas condições estão detalhadas na Tabela 2. 

As coletas de amostras do meio de dissolu-
ção foram realizadas nos tempos 0, 5, 10, 15, 20,
30, 45, 60, 90 min. A concentração do fármaco
no meio de dissolução foi determinada por es-
pectrofotometria na região do ultravioleta, atra-
vés de leitura das amostras após centrifugação a
2000 rpm por 10 minutos, no comprimento de

Condição Aparato
Meio 900 Velocidade

(ml) (rpm)

I 1 (cesta) HCl 0,1N 50 rpm
II 1 (cesta) HCl 0,1N 100 rpm
III 1 (cesta) Água destilada 50 rpm
IV 1 (cesta) Água destilada 100 rpm
V 2 (pá) HCl 0,1N 50 rpm
VI 2 (pá) HCl 0,1N 100 rpm
VII 2 (pá) Água destilada 50 rpm
VIII 2 (pá) Água destilada 100 rpm

Tabela 2. Condições utilizadas no ensaio de dissolu-
ção para a formulação 4.

onda de 261 nm. A avaliação do perfil de disso-
lução teve como objetivo propor as condições
ideais para realização do ensaio de dissolução
na forma farmacêutica comprimido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A determinação do tempo de mistura ade-

quado para obter-se um grau de homogeneida-
de satisfatório faz-se necessária no desenvolvi-
mento de formulações farmacêuticas, para que
se mantenha uma distribuição uniforme da
substância ativa na mistura de pós 8,14. No pre-
sente estudo, o tempo de mistura que apresen-
tou menores valores de desvio padrão entre as
medidas foi de 15 minutos (D.P. = 0,002). Em
relação ao aspecto externo, os comprimidos de
fluconazol obtidos a partir das formulações de-
senvolvidas pelo método de compressão direta
apresentaram-se com coloração esbranquiçada e
de forma esférica. Porém foi observado que as
formulações 1 e 2 apresentaram irregularidades
na superfície. Na determinação do peso médio,
foi possível observar que todas as formulações
se encontram de acordo com o estabelecido pe-
la Farmacopéia Brasileira 3, uma vez que ne-
nhum comprimido ultrapassou 5% de variação.
Desta forma, não houve efeito dos diferentes
excipientes no peso médio dos comprimidos re-
sultantes. O diâmetro dos comprimidos das qua-
tro formulações foi de 0,91 cm. Os resultados
obtidos para a espessura dos comprimidos indi-
cam que não houve interação entre a presença
ou ausência de desintegrante (carboximetilcelu-
lose) e a presença ou ausência de deslizante
(dióxido de silício coloidal), conforme pode ser
observado na Tabela 3.

Segundo a Farmacopéia Brasileira 3, a dureza
representa a resistência do comprimido ao es-
magamento ou a ruptura sob pressão radial,
sendo que o mínimo de dureza aceitável é de
30 N ou 3 kgf. Os resultados obtidos para o tes-
te de dureza das quatro formulações estão ex-
pressos na Tabela 3. Comparando-se os resulta-
dos obtidos, verifica-se que na ausência do de-
sintegrante e do deslizante (formulação 4) foram
obtidos comprimidos com maior dureza (4,23
kgf). As formulações 2 e 3 não atingiram o míni-
mo aceitável de 3 kgf. Segundo Pasqualotto et
al. 6, a presença de materiais com diferentes ta-
manhos médios de partículas prejudica as inte-
rações do mesmo material (coesão) ou a intera-
ção entre as partículas dos diferentes compo-
nentes da formulação (adesão), durante a com-
pactação. Desta forma, a presença do desinte-
grante carboximetilcelulose poderia contribuir
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para a menor dureza dos comprimidos obtidos
nas formulações 2 e 3.

Em relação à friabilidade, os comprimidos
são aceitáveis quando apresentarem uma perda
de pó inferior a 1,5% do seu peso 3. Os resulta-
dos obtidos para o teste de friabilidade das qua-
tro formulações estão expressos na Tabela 3. De
acordo com os valores obtidos todas as formula-
ções apresentaram-se de acordo com as especi-
ficações. 

A desintegração dos comprimidos contendo
fluconazol utilizando-se HCl 0,1N como líquido
de imersão ocorreu em tempo inferior a 1 minu-
to. Utilizando-se água destilada como meio, o
tempo de desintegração foi de, aproximadamen-
te, 5 min. Para os dois meios, os resultados se
encontram dentro dos parâmetros estabelecidos
pela Farmacopéia Brasileira 3. 

A Tabela 4 apresenta o resultado das médias
do doseamento de fluconazol nos comprimidos.
Segundo Coelho et al. 13, o doseamento do fár-
macopode também ser realizado utilizando-se
NaOH 0,1 N como solvente. Devido a solubili-
dade do fármaco em soluções ácidas e básicas
diluídas (pKa = 1,5), é possível a utilização des-
tes solventes como meio para solubilização.
Neste trabalho, foi utilizado HCl 0,1 N conforme
descrito por Porta et al. 12.

De acordo com os resultados obtidos, a for-
mulação 4 apresentou aspecto físico, dureza e
friabilidade adequadas, de acordo com o exigi-
do pelos códigos oficiais como aceitável para
formulações sólidas de uso oral. Desta forma,

Formulação Peso médio (mg) Espessura (cm) Dureza (kgf) Friabilidade (%)

I 153,11±3,62 0,20 ± 0,020 3,46± 0,003 0,92±0,007

II 155,9±2,67 0,20± 0,013 2,83± 0,015 1,05±0,03

III 152,43±2,59 0,20 ± 0,037 2,83± 0,017 1,25±0,004

IV 155,06±3,11 0,19±0,0022 4,23± 0,029 0,52±0,001

Tabela 3. Peso médio, espessura, dureza e friabilidade das formulações desenvolvidas.

Formulação
Teor Uniformidade
(%) de conteúdo*

I 105,59±2,16 Passa o teste
II 102,91±3,43 Passa o teste
III 103,66±2,66 Passa o teste
IV 102,73±1,63 Passa o teste

* Variação permitida entre 85-115% do valor declarado (n=10).

Tabela 4. Teor e uniformidade de conteúdo das for-
mulações desenvolvidas.

esta formulação foi escolhida para avaliação do
perfil de dissolução. O perfil de dissolução é
um parâmetro que pode ser útil na avaliação
farmacotécnica de formulações, contribuindo
para a escolha das que apresentam característi-
cas adequadas de disponibilidade in vitro do
fármaco 8. Através da comparação de perfis de
dissolução, é possível escolher as formulações
com características mais adequadas, ou, ainda,
compará-las com o perfil de dissolução de me-
dicamentos genéricos e/ou de referência. Para
tanto, é necessário aperfeiçoar a condição em
que o teste será executado. A Figura 2 apresenta
os perfis de dissolução obtidos ao se submeter à
formulação escolhida as condições testadas. O
tempo de dissolução foi realizado tendo como
base a solubilidade e a permeabilidade do fár-
maco seguindo o sistema de classificação biofar-
macêutica 15. Para tanto, analisaram-se as me-
lhores condições para realização do teste. A per-
centagem da quantidade de princípio ativo, de-
clarado no rótulo do produto, liberado no meio
de dissolução, dentro de um período de tempo,
quando o produto é submetido à ação de apare-
lhagem específica, sob condições experimentais,
deve ser de, no mínimo 85%. Para substâncias
ativas como o fluconazol (com alta permeabili-
dade e alta solubilidade – Caso I), a obtenção

Figura 2. Valores médios da quantidade de flucona-
zol dissolvida (%) em função do tempo, ao se subme-
ter a formulação 4 às diferentes condições de dissolu-
ção.
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deste percentual de dissolução em HCl 0,1M,
em até 15 minutos, pode garantir que a biodis-
ponibilidade do fármaco não é limitada pela dis-
solução. Nestes casos, o passo limitante da velo-
cidade de absorção do fármaco é o esvaziamen-
to gástrico 13,15.

As condições I, II e VI apresentaram tempo
de dissolução e quantidade de fármaco dissolvi-
do compatíveis com o tipo de fármaco e forma
farmacêutica em análise, e por pequena varia-
ção entre as amostras avaliados no mesmo en-
saio. Todas as formulações desenvolvidas apre-
sentaram, no mínimo, 85% de dissolução em 30
min, para as condições I, II e VI (dados não
mostrados). 

CONCLUSÃO
A avaliação das características tecnológicas

das formulações produzidas não apontou para a

existência de potenciais dificuldades na obten-
ção dos comprimidos de fluconazol por com-
pressão direta. Entre as formulações desenvolvi-
das, as características físicas mais adequadas fo-
ram obtidas para a formulação 4. O ensaio de
dissolução demonstrou que os comprimidos re-
ferentes a esta formulação apresentaram perfil
característico de liberação imediata, pelo fato de
85% do fluconazol estar liberado do comprimi-
do após 15 min de teste. Desta forma, esta for-
mulação pode ser considerada adequada, do
ponto de vista tecnológico, para a produção de
comprimidos contendo fluconazol. Etapas pos-
teriores de equivalência farmacêutica e bioequi-
valência devem ser considerados. 
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