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RESUMO. O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade de compressáo direta de formulaqóes 
contendo alta dosagem de produto seco nebulizado de Maytenus ilicifolia e, através de um planejamento 
fatorial 23, a influencia de adjuvantes farmaceuticos sobre as características mecanicas do produto 
compactado. Os fatores estudados foram tipo de desagregante (croscarmelose sódica e glicolato de amido 
sódico), lubrificante (estearato de magnésio e dióxido de silício coloidal) e material de cargalaglutinante 
(celulose microcristalina e lactose). Foram analisados os parametros de compacta@o das formulaqóes e as 
características mecanicas dos produtos compactados. O efeito mais intenso sobre a friabilidade e o tempo 
de desintegraqáo dos compactos foi causado pelo tipo de material de cargalaglutinante, embora com 
menor intensidade os demais adjuvantes também apresentaram efeito significativo sobre as variáveis 
estudadas. 
SUMMARY. "Direct coinpression feasibility of formulations containing high amount of Maytenus ilicijolia spray 
dried extract." Direct coinpression feasibility of formulations containing high amount of Maytenus ilicifolia 
spray dried extract and the influence of the excipients on the tablet pharmaceutical characteristics were evaluate 
by 23 factorial design. Disintegrant (croscarmellose sodium or sodiuin starch glycolate), lubricant (colloidal sili- 
con dioxide or magnesium steasate) and fillerbinder (microcrystalline cellulose or lactose) were the studied fac- 
tors. Coinpressional parameters of the foririulatioiis aiid mechaiiical characteristic of the tablets were also statisti- 
cally aiialyzed. Filler/biiider type was the iriaiiily factor affectiiig tablet friability and disintegration time. 

INTRODU(SO 
Maytenus  ilicijolia, espécie muito utilizada 

n o  su1 da  América Latina e popularmente co- 
nliecida como "espinheira-santa", apresenta ati- 
vidade farmacológica comprovada contra afec- 
c6es gástricas, aciio também apresentada pelo 
produto seco nebulizado desenvolvido a partir 
desse vegetal l .  

O desenvolvimento d e  uma forma farmaceu- 
tica sólida constitui uma rarefa bastante comple- 
xa, pois as propriedades inerentes 2s niatérias- 
prinias, beiri como a natureza específica d e  al- 
gumas operag6es realizadas durante sua prepa- 
raciio iiifluem diretamente nas características d o  
produto final 2. A elaboragiio d e  comprimidos a 
partir d e  extratos secos vegetais envolve, geral- 
mente ,  problemas tecnológicos relacionados 

com as características dos próprios extratos, co- 
m o  elevada higroscopia e baixas propriedades 
d e  fluidez, o s  quais siio agravados pelos altos 
teores requeridos dos  extratos e complexidade 
d e  constituigiio dos mesmos 3,4. 

A escolha adequada dos  adjuvantes farma- 
ceuticos e a otimizaciio d o  método d e  produciio 
tem sido algumas das medidas tomadas no in- 
mito d e  facilitar a producao d e  comprimidos 5.6. 

Nesse séntido, o presente trabalho teve como 
objetivo, empregando u m  planejamento fatorial 
23, avaliar a influencia d e  adjuvantes farmaceuti- 
cos nas características mecanicas d o  produto re- 
sultante da  compressiio direta d e  formulag6es 
contendo alta dosagem d e  extrato seco nebuli- 
zado d e  Maytenus ilicifolia. 
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