
Para realizar o preparo de uma forma farmacêutica, é imprescindível a utilização de 
excipientes. O termo excipiente é originado do latim, excipere, que significa receber (o 
excipiente recebe o ingrediente ativo). Atualmente, além das funções tradicionais, o 
excipiente precisa exercer a função de adjuvante, auxiliando o ingrediente ativo a 
promover a sua atividade através da influência na liberação a partir da forma 
farmacêutica. Portanto, é considerado como um ingrediente essencial para o bom 
desempenho da formulação, garantindo maior biodisponibilidade, solubilidade, 
estabilidade, acurácia da dose e melhora das características organolépticas, 
favorecendo a maior adesão ao tratamento.

Linha DiluCAP ® - Excipientes para cápsulas

Excipientes Composição

Dióxido de silício coloidal, silicato de 

magnésio, amido pré-gelatinizado e 

celulose microcristalina

Funcionalidade

• Promoção da desintegração sem 

impacto negativo na dissolução.

Exemplos de IFAs

• Fluoxetina
• Fluconazol

• Difosfato de cloroquina e 
outros

Indicação

IFAs solúveis

Classes I e III (SBC).

Ácido esteárico, croscarmelose 

sódica, lauril sulfato de sódio, 

dióxido de silício coloidal e 

celulose microcristalina

• Favorecer a desintegração e

dissolução do ativo.

• Ivermectina
• Finasterida

• Hidroxicloroquina
• Orlistate e outros

IFAs pouco solúveis

Classes II e IV (SBC).

Dióxido de silício coloidal, estearato

de magnésio, silicato de magnésio 

e celulose microcristalina

• Absorvente;

• Redução da higroscopia e 

deliquescência.

• Extratos secos
• Minerais aa quelatos

• Aminoácidos
• Lactobacilus
• L-carnitina

• Cloreto de Magnésio e outros

IFAs higroscópicos

ou deliquescentes.

Dióxido de silício coloidal,palmita-to 
de ascorbila, alfa-tocoferol, BHT, 

amido pré-gelatinizado e celulose 
microcristalina

• Estabilizante química;
• Antioxidante;

• Redutor da atividade de água,
 reduzindo a degradação químico.

• Lovastatina
• Sinvastatina
• Vitamina C

• Captopril e outros

IFAs suscetíveis à 
oxidação.

Neohesperidina di-hidrochalcona,
esteviosídeo, taumatina, dióxido de 
silício coloidal, ácido cítrico anidro, 
lecitina de soja, glicolato sódico de 

amido, EDTA Na2, flavorizante 
laranja, maltodextrina

• Edulcorante;

• Flavorizante;

• Promotora de permeação transmucosa.

• Melatonina
• CoQ10

• Hidroxitriptofano
• Vitamina B12 e outros.

IFAs orodispersíveis
(Sprinkle capsules)

ou candidatos à 
administração 

sublingual.

Dióxido de silício coloidal, estearato de 

magnésio, carbômero (grau 

farmacêutico), 

hidroxipropilmetilcelulose (alta 

viscosidade) e celulose microcristalina

• Reduzir a velocidade de 

desintegração e liberação do ativo,

promovendo sua lenta liberação;

• Prevenir picos plasmáticos

responsáveis por efeitos adversos.

• Ácido nicotínico
• Pentoxifilina
• Bupropiona

• AINEs
• Levotiroxina

• Melatonina e outros

IFAs que demandam

liberação modificada

(Slow releasing).

SLD

PSD

SR

HYGRO

ANTIOXI

OD



Os excipientes DiluCAP® foram avaliados laboratorialmente para assegurar uma maior qualidade e 
para que atendam todas as necessidades da farmácia magistral. Esses estudos foram realizados 
pelo laboratório da FagronLAB.

www.excipienta.com.br/

@excipienta

Rua Olimpíadas,  66 -  7º andar
Vila Olímpia -  São Paulo,  SP.

0800 704 8303

Avaliações laboratoriais

Modo de uso

Estudos Biofarmacêuticos

DiluCAP® SLD: Adotar qsp contanto que o 
excipiente seja pelo menos a mesma dose 
do(s) ativo(s) da formulação.

DiluCAP® PSD: Adotar qsp contanto que o 
excipiente seja pelo menos a mesma dose 
do(s) ativo(s) da formulação.

DiluCAP® OD: Utilizar em quantidade maior 
que 50% do volume da cápsula.

Dissolução de cápsulas de liberação lenta (Slow releasing) com 
Diclofenaco Sódico utilizando DiluCAP® SR

DiluCAP® SR: Utilizar em quantidade maior 
que 40% do volume da cápsula. Manipular 
somente em cápsulas de tamanho igual ou 
maior que 01.

DiluCAP® Hygro: A proporção será de 1 parte 
de ativo para 1 parte de DiluCAP® Hygro.

DiluCAP® Antioxi: Utilizar em quantidade 
maior que 50% do volume da cápsula.

Especificação para diclofenaco sódico de liberação prolongada (USP 35): 1ª Hora (não mais 
que 28%) - teor médio dissolvido neste tempo foi de 16,28% ; 2ª hora (entre 20 a 40%) - teor 
médio dissolvido foi de 27,27%; 4ª hora (entre 35-60%) teor médio dissolvido foi de 45,10%; 6ª 
hora (entre 50-80%) - teor médio dissolvido foi de 58,23%; 10ª hora (não menos que 65%) - teor 
médio dissolvido foi de 76,66%.
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Teste de dissolução - Liberação modificada 
Cápsulas de Diclofenaco de sódio 50 mg
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Estabilidade química acelerada DiluCAP® Antioxi e Captopril

Avaliação de Captação da Umidade utilizando 
DiluCAP® Hygro

Perfil de dissolução das formulações utilizando 
DiluCAP® PSD

Efeito da UR na absorção de umidade pelo cloridrato de 
ranitidina e pela sua mistura 1:1 com o DiluCAP® Hygro
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Cloridrato de ranitidina Cloridrato de ranitidina + DiluCap Hygro
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Estabilidade acelerada de
cápsulas com Captopril 50 mg em câmara

climática à 55ºC e 75% UR
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Especificação USP NF: As cápsulas de Captopril contêm 90,0% de NLT e 110% de NMT da 
quantidade rotulada de Captopril (C2H15NO3S).

Considerando as condições de temperatura e umidade da câmara climática utilizadas e o 
período de avaliação do estudo acelerado, estima-se (Arrhenius, Q10=1,8) uma validade 
mínima de pelo menos 186 dias para a preparação avaliada.
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Perfil de dissolução 
Cápsulas de Furosemida 40 mg
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Especificação: Não menos que 80% da quantidade declarada de
carbamazepina se dissolve em 60 minutos.


