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Introdução 

Propriedades físico químicas de uma substância 
podem influenciar na sua fluidez, 
processabilidade, solubilidade, farmacocinética, 
bem como na biodisponibilidade e estabilidade 
do medicamento final.

1
 Metodologias usadas 

para analisar as formas cristalinas, tamanho de 
partícula e propriedades topográficas podem 
auxiliar a prever o comportamento das 
substâncias. A microscopia nesse contexto é 
uma ferramenta importante para obter 
informações preliminares de formas sólidas 
(morfologia, cor e polimorfismo)

2
 e o teste de 

dissolução detectar mudanças durante o estudo 
de estabilidade, identificar variações que 
possam comprometer o desempenho da 
formulação, além de detectar problemas de 
formulação antes de submeter a ensaios de 
biodisponibilidade além de ser útil no controle 
de qualidade de rotina.

 3,4
 

O objetivo do trabalho é, portanto, caracterizar o 
tamanho das partículas presente nas cápsulas, 
estabelecer o perfil de dissolução comparativo e 
avaliar o teor e a desintegração das cápsulas de 
amoxicilina tri-hidratada. 

Metodologia 

As amostras de amoxicilinas (cápsulas de 500mg), 
denominadas Referência (REF), Similar (SIM), 
Genérico A (GEN A), Genérico B (GEN B) e 
Genérico C (GEN C), foram caracterizadas pelas 
técnicas de desintegração, teor(mg.mL

-1
), perfil de 

dissolução, MEV e distribuição de tamanho de 
partículas por espalhamento de luz (MALVERN). 

Resultados e Discussão 

Em relação ao perfil de dissolução (Tabela 1), todos 

os medicamentos apresentaram comportamento 

próximo ao do medicamento REF, com exceção do 

GEN C, cujos valores F1 (fator de diferença) e F2 

(fator de semelhança) estão fora dos limites 

esperados.  

O teor de todos está dentro dos limites 

especificados pela legislação (90-120%) e o tempo 

de desintegração de todas as cápsulas é inferior a 

10 minutos. 
A distribuição de partículas é homogênea (Tabela 
2), assim como a morfologia das mesmas (Figura 

1), apresentando semelhança entre as amostras 
caracterizadas e corroborando com o resultado do 
perfil de dissolução. 
Tabela 1. Valores de F1 (fator de diferença) e F2 
(fator de semelhança) em relação ao medicamento 
Referência 

 
F1 F2 

SIMILAR 11,8% 57,6% 

GENÉRICO A 8,8% 61,4% 

GENÉRICO B 7,4% 66,1% 

GENÉRICO C 31,4% 36,4% 

Figura 1. MEV (medicamento referência e genérico 
B, respectivamente) 

  
Tabela 2. Distribuição de tamanho de partículas 

Volume 
(%) 

REF SIM GEN 
A 

GEN 
B 

GEN 
C 

m 

60 75 77  81  80  78  

50 71  76  75  76  77  

5 47  50 50  53  51  

Conclusões 

A diferença na liberação dos ativos no meio de 
dissolução pode ser atribuída à formulação 
(presença de excipientes e IFAs distintos) de cada 
medicamento e não às propriedades físicas e 
tamanho das partículas, visto a semelhança entre 
os medicamentos testados. 
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