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RESUMO. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da força de compressão e da umidade no per-
fil de dissolução de uma formulação de comprimidos. Por apresentar problemas reais de biodisponibilida-
de a hidroclorotiazida, utilizada como fármaco padrão foi incorporada em uma formulação de comprimi-
dos para estudar a resistência mecânica, tempo de desintegração e perfil de dissolução em função da umi-
dade e da força de compactação. O tempo de desintegração não altera com a força de compressão, mas é
influenciado pela umidade. O perfil de dissolução foi alterado tanto pela força de compressão como pela
umidade. Ambos os fatores podem alterar a biodisponibilidade de fármacos veiculados na forma de com-
primidos.
SUMMARY. “Compression Force and Humidity in the Dissolution Profile of Hidroclorotyazide”. The aim of this
work was to evaluate the influence of compression force and humidity in the dissolution profile of tablets formu-
lation. As hidroclorotyiazide presents real problems of bioavailability, it was incorporate as standard drug in a
formulation of tablets to study the mechanical resistance, time of disintegration and dissolution profile in func-
tion of humidity and compression force. The time of disintegration was not affected by the compression force,
but it was influenced by humidity. The dissolution profile was altered by the compression force and for the hu-
midity as well. Both factors can alter the bioavailability of drugs dispensed in the form of tablets. 




