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Introdução 

Os processos envolvendo argilominerais e fármacos 
têm sido bastante estudados devido à facilidade de 
obtenção destes sólidos, bem como por suas 
propriedades químicas e físicas que os tornam 
promissores para o desenvolvimento de sistemas de 
liberação. Entre os argilominerais, a montmorillonita 
(MMT) se destaca devido às suas propriedades 
como a alta capacidade de troca catiônica e a 
possibilidade de expansão lamelar em meio aquoso, 
o que proporciona uma maior versatilidade na 
interação e intercalação de moléculas volumosas 
como fármacos1. Nesta direção, este trabalho visa 
avaliar a cinética de liberação in-vitro da amilorida 
em MMT sódica (MMT/Na+) nos fluidos gástrico 
(SGF), corpóreo (SBF) e intestinal (SIF) simulados. 
A amilorida (3,5-diamino-6-cloro-N-(diamino 
metilideno)pirazina-2-carboxamida) é um diurético 
que atua como anti-hipertensivo na diminuição da 
reabsorção de sódio pelos rins.  

Resultados e Discussão 
Inicialmente, o sólido precursor foi caracterizado por 
difratometria de raios-X, análise química, 
espectroscopia na região do infravermelho e 
medidas de adsorção/dessorção de N2. Os dados 
de DRX indicaram um espaçamento basal de 1.45 
nm, típico da montmorillonita, cuja área superficial 
foi de 128 m2 g-1. O carregamento do fármaco em 
pastilhas de MMT/Na+ mostrou que uma massa 
158,6 mg de amilorida foi incorporada por grama de 
sólido, o que corresponde a 16 %.  
Os perfis de liberação da amilorida em MMT/Na+ 
nos fluidos corpóreos simulados (Figura 1) mostram 
os máximos de liberação de 19,5, 17,4 e 16,3 % e 
os tempos de saturação de 12, 96 e 108 h nos 
fluidos SGF, SBF e SIF, respectivamente.  
Os dados da liberação foram aplicados ao modelo 
cinético de Ritger–Peppas2 descrito pela Equação 1:  

ெ
ெಮ

=     Equação 1ݐܭ
onde K é a constante cinética e n é o expoente de 
liberação que caracteriza o mecanismo envolvido.  
A Tabela 1 apresenta os parâmetros cinéticos 
calculados para os sistemas envolvidos. Os 
resultados sugerem uma cinética de liberação 
rápida da amilorida em SGF, regida pelo 
mecanismo de difusão clássica ou Fickiana. Os 
demais fluidos analisados indicaram uma cinética 

mais lenta com valores de n entre 0,45 e 0,89, 
sugerindo um mecanismo anômalo ou não Fickiano, 
indicando uma sobreposição dos fenômenos de 
difusão Fickiana e de transporte.  
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Figura 1. Perfis de liberação controlada da amilorida 
em MMT/Na+ nos fluidos corpóreos simulados. 

 
Tabela 1. Parâmetros cinéticos da liberação 
controlada da amilorida em MMT/Na+ obtidos do 
modelo de Ritger–Peppas. 

Fluido pH K n r2 
SGF 1,2 6,82 0,42 0,9760 
SBF 7,4 1,66 0,73 0,9888 
SIF 7,4 1,39 0,67 0,9858 

Conclusões 
A MMT/Na+ se mostrou um material com bom 
potencial para aplicação em sistema de liberação de 
fármaco como a amilorida. O estudo da cinética de 
liberação de amilorida em MMT/Na+ avaliado frente 
ao modelo de Ritger–Peppas sugere que a 
liberação do fármaco se deu por processos de 
difusão clássica em SGF, enquanto que nos demais 
fluidos analisados a liberação foi dada mais 
lentamente e por um mecanismo não Fickiano.  
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