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RESUMO 
 

 
ANDRADE, T. C. Estudo da Granulação por Solidificação de Materiais Fundidos 
em Leito Fluidizado Utilizando Dispersão Sólida de Indometacina. 2009. 121f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009. 
 
A preparação de partículas pela técnica de granulação por solidificação de material 
fundido em leito fluidizado tem se destacado no âmbito da indústria farmacêutica. As 
vantagens do uso deste método têm atraído muitos pesquisadores para aprimorar e 
colocar em prática tal técnica de preparo. A principal vantagem deste processo é 
dispensar o uso de solventes e diminuir o tempo de preparo dos granulados para 
compressão. O objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento e estudo desta 
técnica de granulação, usando a lactose tipo “spray-dried” como substrato e como 
agente aglutinante uma dispersão do polímero polietilenoglicol 4000 contendo 
indometacina como fármaco modelo.  Outra motivação para este trabalho foi realizar 
a caracterização físico-química dos granulados obtidos e avaliar um possível 
aumento da solubilidade deste fármaco de classe II. Resultados obtidos durante 
estudos preliminares mostram que a solubilidade da indometacina foi 
consideravelmente aumentada com o uso do PEG e análises físico-química 
indicaram que não há interação entre a indometacina e o PEG. O método utilizado 
na granulação consistiu na atomização da dispersão liquefeita de PEG 4000 
contendo 25% de indometacina sobre o substrato a fim de obter grânulos contendo 
estes três componentes. Um estudo prévio da fluidodinâmica da lactose provou ser 
predominante o regime de leito fluidizado. Para viabilizar a obtenção destas 
dispersões sólidas, foram estudadas as variáveis do processo como vazão da 
dispersão carreador/fármaco, vazão do ar de atomização e quantidade total de 
dispersão adicionada, aplicando para tal um planejamento fatorial tipo Box-Behnken. 
O leito fluidizado se mostrou eficiente para a granulação e os granulados obtidos 
foram considerados de boa qualidade baseando-se na sua caracterização por 
densidades aparente e compactada, fluidez, distribuição granulométrica, 
doseamento do fármaco e perfil de dissolução in-vitro. Granulados de dois tamanhos 
médios diferentes e com ótima fluidez foram escolhidos para as análises seguintes. 
A integridade e ausência de interação do fármaco com os demais componentes 
destes granulados foram comprovadas por calorimetria exploratória diferencial, 
difração de raios-X, infravermelho, microscopia de plataforma quente e microscopia 
de varredura eletrônica. As micrografias mostraram visivelmente que as formas dos 
cristais de indometacina presentes no granulado apresentaram as características da 
forma y (II), que é a mesma da indometacina padrão. A dissolução de cápsulas 
gelatinosas duras contendo os lotes de grânulos escolhidos mostraram que no meio 
tampão fosfato (pH 7,2) foi liberado até 99% da indometacina. Porém, em meio HCl 
0,1N; obteve-se liberação de até 28% da indometacina, o que corresponde a um 
aumento de 14,5 vezes a liberação obtida com a indometacina padrão.  
 
 
Palavras Chave: 1 - granulados, 2 - fluxo, 3 - solubilidade, 4 - dispersão sólida, 
                            5 - indometacina. 
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ABSTRACT 
 

ANDRADE, T. C. Study of Fluidized Bed Hot Melt Granulation using solid 
Dispersion of Indomethacin. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2009. 
 
 
Recently, there is a renewed interest in the fluidized bed hot melt granulation for the 
preparation of solid dosage forms in the pharmaceutical industry and academy. The 
several advantages of this technique have attracted may researchers, but the main 
advantage are undoubtedly the solvent free operation and the short processing 
times.  The aim of this work was to develop and study this granulation technique 
using spray-dried lactose as substrate and a dispersion of indomethacin in hot 
melted polyethylene glycol 4000 and as the binder. Another goal in this work was to 
characterize the granules obtained and to evaluate any increase in indomethacin 
solubility in the solid dispersions. The results of preliminary evaluation of 
indomethacin/polyethylene glycol physical mixtures and solid dispersions showed a 
considerable increase in the drug solubility, while no chemical or physical interaction 
with the carrier could be observed. Before the granulation experiments the fluid 
dynamic behavior of the lactose was characterized as fluidization regime. The 
method of granulation consisted in the atomization of hot melted polyethylene glycol 
containing 25% of indomethacin onto the fluidized bed of lactose. In order to study 
the granulation process, a Box-Behnken design was applied to verify the effects of 
spray air flow rate, drug/carrier feed rate and total amount of drug/carrier added to 
granules. The fluidized bed showed to be an effective method for hot melt granulation 
and the granules quality can be considered adequate, based on their characteristics 
of apparent and compacted densities, flowability, particle size distribution, 
indomethacin content and in-vitro dissolution profile. From the whole set of 
experiments, two granule batches were chosen based on their mean particle sizes 
and excellent flow indexes, to verify any drug/PEG/lactose interaction during the 
granulation process. The non existence of interaction was proved by differential 
scanning calorimetry, X-ray powder diffraction, Fourier transform Infra-red, hot stage 
microscopy and scanning electron microscopy. The scanning electron microscopy 
showed that indomethacin crystals with the characteristic shape of the form y (II) 
could be observed in the granules, indicating that its crystalline form did not change 
during processing. The dissolution profiles of indomethacin from hard gelatin 
capsules containing the granules showed the release of 99% of the drug in 
phosphate buffer media (pH 7.2). However, in acidic media (HCl 0,1N) 28% of the 
total indomethacin was released, which corresponded to a 14.5 fold increase when 
compared to the pure indomethacin release under the same conditions. 
 
 
 
Key words: 1 - granulates,  2 - flowability,  3 - solubility,  4 - solid dispersion, 
                   5 - indomethacin. 
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1. INTRODUÇÃO  

A biodisponibilidade de fármacos administrados por via oral está 

intrinsecamente ligada à sua solubilidade em meio aquoso e à sua permeabilidade 

na membrana intestinal (BARRETO et al., 2003), sendo estes dois parâmetros 

aplicados para a classificação dos fármacos de acordo com o Sistema de 

Classificação Biofarmacêutico, SCB. Os fármacos de classe II são indicados pelo 

SCB como sendo os de baixa solubilidade e alta permeabilidade, cujas 

características podem levar a uma baixa correlação in vitro in vivo, IVIV. No entanto, 

um aumento da solubilidade em água desta classe de fármacos pode levar a uma 

melhoria da correlação IVIV e conseqüentemente da sua biodisponibilidade. Desta 

maneira, a comunidade científica na área farmacêutica tem devotado grande 

atenção aos meios e processos para maximizar a solubilidade de fármacos. 

 Existem diversas estratégias ou métodos para a melhoria da solubilidade de 

fármacos, como por exemplo, a preparação de sais destas moléculas, a diminuição 

de tamanho de partícula ou micronização, a complexação com substâncias 

hidrofílicas, a inclusão em ciclodextrinas e a produção de dispersões sólidas. Cada 

uma destas técnicas apresenta vantagens e desvantagens que devem ser 

analisadas dentro de um contexto mais amplo, mas principalmente tendo em 

consideração a disponibilidade e custo da tecnologia necessária, a adequação à 

molécula de interesse e à forma farmacêutica final. 

 Recentemente houve um renascimento no interesse na produção de 

dispersões sólidas para melhoria da solubilidade de fármacos, e em especial pelo 

processo denominado de fusão/solidificação, ou em inglês o “hot melt”. Dentre as 

razões para a revalorização desta técnica encontram-se o surgimento na indústria 

farmacêutica de novos equipamentos que viabilizam a sua produção em escala 
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comercial, como o leito fluidizado e o granulador de alto cisalhamento. Estes 

processos de fusão/solidificação têm a grande vantagem de eliminar o uso de 

solventes orgânicos, os quais estão cada vez mais restritos pela legislação em todo 

mundo, devido aos problemas relativos à higiene industrial, segurança no trabalho e 

ainda, quando a traços remanescentes destes solventes nos medicamentos. 

 Um dos processos mais indicados para preparação de formas farmacêuticas 

contendo dispersões sólidas de fármacos é justamente a granulação por 

fusão/solificação em leito fluidizado. Este equipamento, de grande aceitação na 

indústria alimentícia e química em geral, tem dado excelentes resultados para 

operações de revestimento e granulação na área farmacêutica, em especial na 

produção de formas sólidas visando à compressão direta.  

 No entanto, apesar de já difundida na Europa e América do Norte, esta 

técnica ainda não ganhou a devida atenção no Brasil, seja nos bancos acadêmicos 

ou na indústria. Torna-se importante o desenvolvimento de tecnologia nacional para 

utilização da granulação por fusão/solidificação em leito fluidizado. Ainda, o grupo de 

pesquisas do Laboratório de Física Industrial e processos farmacêuticos da 

FCFRP/USP tem se devotado ao estudo de aspectos fundamentais e aplicações dos 

leitos fluidizados e de jorro para operações unitárias farmacêuticas, como a 

secagem, o revestimento e granulação.  

 Este trabalho se insere dentro deste contexto, tendo como objetivo o 

desenvolvimento de “know-how” para produção de granulados pelo processo de 

fusão/solificação.  Para tanto, foram estudados diversos aspectos relacionados com 

este processo, a começar pela fluidodinâmica do substrato (lactose SD) em um 

equipamento que foi projetado e desenvolvido no próprio laboratório. Este 

equipamento também foi adaptado para fornecer as condições de operar um 
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processo com atomização de materiais liquefeitos por fusão. Foi usado como 

aglomerante na granulação uma dispersão de um carreador hidrofílico, o 

polietilenoglicol de peso molecular 4.000 contendo um fármaco pouco solúvel e de 

classe II do SCB, a indometacina.  

Testes de pré-formulação foram realizados com os componentes da 

formulação afim de prever possíveis interações entre fármaco/polímero e 

fármaco/polímero/substrato comparando os resultados na dispersão sólida (DS) e 

também nas misturas físicas (MF). Para estudo da granulação em leito fluidizado, foi 

aplicado um planejamento fatorial variando diferentes condições do processo 

visando a avaliação da influência destes nos grânulos obtidos. Foram realizados 

ensaios das propriedades farmacotécnicas e avaliação das propriedades físico-

químicas. 

 Também foram determinados os perfis de dissolução de cápsulas 

gelatinosas duras, contendo os granulados de lotes escolhidos, comparando-os com 

o fármaco isolado. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

As formas farmacêuticas sólidas são revestidas e/ou granuladas por várias 

razões, como: melhoria da estabilidade, mascarar sabor e odor, facilitar escoamento 

e compactação das mesmas, aumento da resistência mecânica, modificação do 

perfil de liberação do fármaco e de local de absorção no organismo. 

Uma das aplicações do revestimento/granulação é a produção de dispersões 

sólidas, visando à melhoria de sua solubilidade. Isto porque a biodisponibilidade oral 

dos fármacos depende de suas solubilidades e/ou velocidades de dissolução. 

Portanto, esforços para aumentar a solubilidade e dissolução dos fármacos têm sido 

aplicados a vários métodos, incluindo a formação de sais, micronização, e a adição 

do solvente na superfície ativa do agente (Makiko Fujii, et al., 2004). 

Sendo que este trabalho tem como objetivo principal a obtenção de 

granulados pela técnica de “hot melt” em leito fluidizado, mas simultaneamente 

estudando como agente aglutinante uma dispersão sólida de IND e polietilenoglicol 

4000; serão apresentados neste capítulo de “Introdução e Revisão da Literatura”, 

tópicos sobre a granulação em leitos fluidizados por “hot melt”, sobre dispersões 

sólidas e, ainda sobre o fármaco modelo escolhido, a IND. 

 

2.1. Indometacina 

 

A indometacina (IND) é um antiinflamatório não esteroidal (AINE), derivado 

do ácido indol-acético (Ácido [1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metil-3-indoil] acético), 

praticamente insolúvel em água e com capacidade de induzir toxicidade gástrica.  
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O seu mecanismo de ação abrange a inibição da síntese de todas as 

prostaglandinas, por bloqueio reversível da via mediada pelas cicloxigenases  

(VEIGA, et al., 2005). 

O sistema de classificação biofarmacêutico, SCB, fundamenta-se na 

absorção de fármaco através da membrana intestinal, a uma velocidade que é 

proporcional à sua concentração na superfície da membrana (BARRETO, et al., 

2002). Este sistema é uma ferramenta científica para classificação de fármacos, 

baseada na sua solubilidade em água e permeabilidade intestinal, caracterizando os 

fármacos em quatro categorias: 

I. Elevada solubilidade e elevada permeabilidade; 

II. Reduzida solubilidade e elevada permeabilidade; 

III. Elevada solubilidade e reduzida permeabilidade; 

IV. Reduzida solubilidade e reduzida permeabilidade. 

A IND é classificada como sendo do grupo II, possuindo uma reduzida 

solubilidade e elevada permeabilidade. Por esta razão, estudos visando a melhoria 

de sua solubilidade têm sido realizados. Por exemplo, (FUJII,  et. al., 2004 e FINI, et. 

al., 2002) estudaram métodos de preparação de dispersões sólidas utilizando IND e 

polímeros hidrossolúveis. 

As doses de IND diárias são de 50 a 200 mg/dia, conforme resposta e 

tolerabilidade do paciente. É indicada como antiinflamatório, analgésico e antipirético 

na artrite reumatóide, ostreoartrite, artropatia do quadril, espondilite, gota, bursite, 

tendinite, sinovite, lombalgia e pós-operatórios. São comercializadas nas formas de 

cápsulas, supositórios, colírio, spray e injetável (BULÁRIO. www.bulas.med.br). 

A IND existe em diversas formas cristalinas modificadas denominadas 

polimorfos. Os polimorfos são compostos cristalinos com a mesma estrutura 
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molecular, que têm um arranjo diferente das moléculas, apresentam a mesma 

composição química, podem ter diferentes temperaturas de fusão, densidade, 

solubilidade, estabilidade química e física, velocidade de dissolução e 

biodisponibilidade. O polimorfismo da IND tem sido muito investigado nos últimos 

anos. Foram descritas três formas polimórficas α (Forma I), β, e γ (Forma II), tendo 

posteriormente sido identificados outros polimorfos, a Forma III e IV entre outras, 

não havendo, contudo, consenso quanto à existência de todos os polimorfos 

descritos. Em relação aos polimorfos Forma I e II, há dados consistentes de PF, 

difração de raios-X e de infravermelho que confirmam a sua existência  (VEIGA, et 

al., 2005). 

 
 
Tabela 1: Propriedades térmicas de diferentes formas de IND avaliadas por DSC 

(adaptado: Bruno C. Hancock e Michael Parks-1999). 

Forma Temperatura (°C) Entalpia (J/g) 

γ-Cristal 162 102 

α-Cristal 156 101 

Amorfa ---- ---- 

 
 

A Tabela 1, mostra as diferentes temperaturas de fusão das formas 

cristalinas da IND onde a forma α (Forma I) possui um PF de 156°C e a forma γ 

(Forma II) de 162°C (Hancock, C. e Parks, M., 1999). 

Estudos realizados por (SHAN-YANG LIN, 1992) mostraram uma nova forma 

de cristais polimórficos de IND obtido por um precipitado a partir de uma solução 

aquosa de IND e β-ciclodextrina por titulação com uma solução aquosa 0,5 N HCl. O 

novo cristal polimórfico de IND exibiu picos endo e exotérmicos perto de 102,8 e 

104,1°C, respectivamente, devido à transições de fase sem perda de peso, seguido 
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de mais dois picos endotérmicos em 151 e 158,9°C, devido à fusão. O DSC foi 

utilizado para analisar a correlação entre as mudanças estruturais com estiramento 

bandas C = O deste novo polimorfo e a sua resposta térmica. A nova forma de cristal 

continha alguns cristais de forma II (γ).  Contudo a forma I (α) foi identificada com 

picos de fusão em 154°C e da forma II (γ) com pico em 160,7°C 

 

2.1.1.  Formas de liberação modificada contendo IND 

 

Para drogas da classe II, de baixa solubilidade e elevada permeabilidade, a 

velocidade de dissolução da droga se torna determinante para a biodisponibilidade 

oral da droga. Houve numerosos esforços para melhorar a velocidade de dissolução 

da IND, incluindo: (a) redução da dimensão das partículas, para aumentar área, 

aumentando assim a velocidade de dissolução da droga; (b) solubilização em 

sistemas tensoativos; (c) formação de complexos hidrossolúveis; (d) uso de pró-

drogas e derivações, tais como uma forte eletrólise de formas de sais que 

normalmente têm maior velocidade de dissolução; (e) manipulação do estado sólido 

da droga para melhorar sua dissolução, ou seja, diminuindo a cristalinidade da droga 

através da formação de soluções sólidas. (NOKHODCHI, et al., 2005) 

CORRIGAN, et al., (1985) realizou estudos sobre as propriedades físico-

químicas da IND obtidas a partir da secagem em “Spray-Dryer (SD)” da IND com 

polivinilpirrolidona. Foi confirmada a natureza amorfa da IND obtida por “Spray-

Dryer” com testes de DSC e difração de raio-X. Na Figura 1 encontram-se os 

difratogramas de raio-X, onde é notada a diferença da IND de forma I (I) para as 

demais obtidas pelos processos de SD e seus adjuvantes. 
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A difração de raios-X (RX) é uma técnica largamente utilizada na 

caracterização de estrutura de materiais. Representa um fenômeno de interação 

entre o feixe de raios-X incidente e os elétrons dos átomos componentes de um 

material, relacionado ao espalhamento coerente. A técnica consiste na incidência da 

radiação em uma amostra e na detecção dos fótons difratados, que constituem o 

feixe difratado. Em um material onde os átomos estejam arranjados periodicamente 

no espaço, característica das estruturas cristalinas, o fenômeno da difração de raios-

X ocorre nas direções de espalhamento que satisfazem a Lei de Bragg (Equação 1). 

Admitindo que um feixe monocromático de determinado comprimento de onda (λ) 

incide sobre um cristal a um ângulo θ, chamado de ângulo de Bragg, tem-se: 

 

n λ = 2 d senθ                                                             (1) 

 

onde, θ corresponde ao ângulo medido entre o feixe incidente e 

determinados planos do cristal,“d” é a distância entre os planos de átomos e “n” a 

ordem de difração. Quando este feixe de elétrons choca-se com o material-alvo, os 

elétrons geralmente perdem velocidade por interações múltiplas com os elétrons do 

alvo, e a energia perdida se converte numa radiação X contínua, com um 

comprimento de onda mínimo. À medida que o potencial cresce, atinge-se um ponto 

em que a energia é suficiente para remover completamente o elétron planetário para 

fora do átomo do alvo. Então, outro elétron cai no seu lugar e emite-se um fóton de 

radiação X com um comprimento de onda dependente dos níveis de energia 

envolvidos, característico do elemento. (BRANDÃO, A. L. A., Revista Racine 91). 

MAKIKO et al., (2004) estudaram a dispersão sólida de IND e crospovidona 

misturadas mecanicamente e concluíram que estas se interagem para produzir IND 
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em estado amorfo quando a concentração for menor ou igual a 40%. A solubilidade 

da IND foi aumentada quatro vezes. A dispersão sólida tem boa fluidez e 

comprimidos podem ser preparados por compressão direta. A dissolução da IND dos 

comprimidos foi semelhante à dissolução da dispersão sólida, uma vez que o 

crospovidona é um agente desintegrante, causando a quebra rápida dos 

comprimidos. 

Outra metodologia de obtenção de dispersões sólidas é “spray-congealing”, 

(FINI, et al., 2002). O produto foi obtido pela dispersão sólida de sistemas contendo 

PEG de diferentes pesos moleculares e IND, na proporção 9:1, através do 

aquecimento, seguida pela atomização convencional e auxiliada por ultra-som. A 

aplicação de ultra-som durante a compactação atuou sobre a cristalização dos dois 

compostos, IND e PEG, causando um aumento na dissolução da IND. 

Em 2005, o mesmo autor (FINI, et al., 2005) realizou testes de misturas 

físicas de IND (10%) com β-lactose (Ludpress®) e/ou α-lactose (Cellactose®) (87%), 

e 3% de lubrificantes, usando uma mistura de talco e estearato de magnésio 50% 

p/p para uma formulação e outra com PEG 4000. As misturas foram compactadas 

com a ajuda de ultra-som, obtendo comprimidos, que foram moídos e peneirados. 

Os grânulos assim obtidos foram analisados por microscopia óptica e DSC. Os 

autores notaram que a intensa cor amarela dos grânulos e da ausência do pico de 

IND nos termogramas sugerem importantes modificações do estado físico da IND. A 

droga, assim modificada parece ser espalhada sobre a superfície das partículas do 

excipiente como um filme fino, dando uma aparência brilhante. Os perfis de 

dissolução sugirem um aumento da liberação da IND a partir de sistemas tratados 

com ultra-som em alta energia, em comparação com uma compactação tradicional, 

enquanto nenhuma diferença pôde ser evidenciada entre os três excipientes. No 
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entanto, todos parecem adequadas para este processo de compressão direta 

auxiliada pelo ultra-som. 

ZHU, et al., (2006) estudaram as propriedades físico-químicas e de liberação 

de drogas pouco solúveis em água, entre elas a IND, em dispersões sólidas por “hot-

melt-extrusion”, utilizando os polímeros Eudragit RD100 e Eudragit R-L 100. Os 

resultados mostraram que a IND comportou-se estável térmica e quimicamente 

exibindo um efeito reologicamente, plástico, associado ao Eudragit R. 

A caracterização físico-química das misturas de IND com polímeros e suas 

dispersões sólidas foram estudados por CHOKSHI et al., (2006). Foi utilizado a IND 

como droga modelo associada com Eudragit (EPO) polivinilpirrolidona/vinil acetato 

copolímero (PVP-PA), PVP-K30 e P188.  Os autores demonstraram que o 

conhecimento das propriedades térmicas e reológicas das várias misturas de 

drogas/polímeros ajudaram a escolher as condições do processo de “hot-melt-

extrusion”. 

 MARRETO (2006) também estudou a técnica de leito de jorro convencional 

para secagem de microcápsulas de caseína e pectina com a droga IND. Neste 

trabalho foi avaliada a influência da técnica sobre as características e o desempenho 

de liberação de microcápsulas contendo este fármaco. As microcápsulas foram 

preparadas por coacervação e posteriormente secas por leito de jorro e por “spray 

drying”. Após a secagem por leito de jorro, verificou-se uma redução na quantidade 

de IND recuperada a partir das microcápsulas. Não se observou segregação do 

fármaco durante a operação de secagem por leito de jorro, indicando que a reduzida 

recuperação do mesmo foi resultado de uma interação fármaco-polímero, a qual 

ocorre especificamente entre a caseína e a IND. A avaliação físico-química desses 

materiais indicou que a interação proposta possui natureza covalente e os estudos in 
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vivo da atividade antiinflamatória das microcápsulas contendo IND mostraram a 

irreversibilidade dessa ligação em ambiente biológico. 

 

2.2. Dispersões Sólidas 

 

O aumento da biodisponibilidade de fármacos pouco solúveis em água, 

administrados por via oral persiste como um grande desafio no desenvolvimento de 

medicamentos. A melhoria da solubilidade tem desempenhado um papel de 

fundamental importância no alcance deste objetivo, tornando esta área de 

desenvolvimento tecnológico cada vez mais desafiadora. (SERAJUDDIN, 1999). 

As dispersões sólidas, formas farmacêuticas nas quais o fármaco está 

disperso em uma matriz biologicamente inócua com o objetivo de melhorar a sua 

biodisponibilidade, têm sido muito utilizadas para aumentar a solubilidade de 

fármacos pouco hidrofílicos. Elas são obtidas através de um processo tecnológico 

que consiste em dispersar um fármaco em um carreador ou matriz no estado sólido, 

seguido de uma fusão, a fim de melhorar a solubilidade, a estabilidade, aumentar a 

taxa de dissolução, modular a ação terapêutica e a permeabilidade do fármaco 

através das membranas absortivas (HABIB, 2001).  

Fusão, dissolução e fusão seguida de dissolução são os métodos utilizados 

para obtenção do sistema disperso. As dispersões sólidas são preparadas 

basicamente por três métodos: método do solvente, método da fusão e método do 

solvente-fusão. 

No método do solvente, ambos, fármaco e carreador, são solubilizados em 

solvente, misturados no mesmo recipiente e processa-se a evaporação do solvente, 

sempre sob agitação. Pulverização e tamisação são feitas a seguir. Métodos que 
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facilitem a evaporação do solvente e pulverizem o material podem ser utilizados 

como etapa subseqüente da mistura, como é o caso da técnica de “spray drying”. 

Este método é ideal para fármacos com PF baixo ou que sejam termosensíveis. A 

principal desvantagem é o uso de solvente orgânico no processo, pois o torna mais 

oneroso e com problemas de remoção incompleta do solvente (LEUNER e 

DRESSMAN, 2000 ).  

No método de fusão o fármaco e carreador são juntamente aquecidos até a 

fusão do carreador ou de ambos e então, sob agitação, são rapidamente resfriados. 

O sólido conseguido então é pulverizado e tamisado. Em alguns a mistura dos 

líquidos é feita à quente em um extrusor a fim de melhorar a eficiência e interação 

dos líquidos, que apresentam viscosidades diferentes. Este método só pode ser 

utilizado para carreadores que possuem PF baixo, o mesmo para fármacos. Ainda, a 

termoestabilidade do fármaco deve ser levada em conta. A principal vantagem deste 

método é a simplicidade e economia, além do fato de conseguir-se uma saturação 

de fármaco em relação ao carreador. Estes sistemas de supersaturação também são 

conseguidos pelo resfriamento rápido de sistemas que formam misturas eutéticas, 

como os utilizando uréia como carreador (LEUNER e DRESSMAN, 2000).  

No método de solvente-fusão o fármaco é solubilizado em quantidade 

pequena de solvente orgânico que é adicionada ao carreador no estado fundido, e o 

solvente é então evaporado. A mistura é resfriada rapidamente, dispersando o 

fármaco no carreador. 

As DS são classificadas de formas variadas baseadas em suas 

características físico-químicas, destacando-se as misturas eutéticas e as soluções 

sólidas, SS, que são subdivididas em contínua e descontínua, sendo mais comuns a 

última. (SETHIA e SQUILLANTE, 2003)  
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Uma mistura eutética simples é constituída por dois compostos que são 

totalmente miscíveis em estado líquido, mas apenas de forma muito limitada, no 

estado sólido (Figura 3). Quando esta mistura de A e B com composição E é 

resfriada, A e B se cristalizam simultaneamente,  

As misturas eutéticas sólidas são geralmente preparadas por resfriamento 

rápido de um dos dois compostos, a fim de obter uma mistura física de cristais muito 

finos dos dois componentes. Quando a mistura de um fármaco ligeiramente solúvel 

em um carreador altamente solúvel em água, o carreador será rapidamente 

dissolvido no meio aquoso, liberando cristais pequenos e finos do fármaco. O 

aumento da área superficial da suspensão resultará em uma maior velocidade de 

dissolução e consequentemente em uma maior biodisponibilidade (LEUNER e 

DRESSMAN, 2000). 

 
Figura 3: Diagrama das fases das misturas eutéticas. Adaptado (LEUNER e 

DRESSMAN, 2000). 
 

Soluções sólidas são comparáveis às soluções líquidas, que consistem em 

apenas uma fase, independentemente do número de componentes. No caso de 

soluções sólidas, o tamanho das partículas da droga é reduzido a dimensões 

moleculares e a velocidade de dissolução é determinada pela velocidade de 
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dissolução do carreador. Então, dependendo da escolha do carreador, a velocidade 

de dissolução do fármaco pode ser aumentada em até várias ordens de grandeza 

(LEUNER e DRESSMAN, 2000). 

Como a elaboração de dispersões sólidas (DS) é uma estratégia empregada 

para aumentar a solubilidade de fármacos em água, objetivando um aumento na 

biodisponibilidade, na caracterização destas dispersões os métodos mais 

empregados são testes de dissolução, métodos termoanalíticos e espectroscópicos. 

Devido à possibilidade de se “modelar” partículas através das técnicas de 

revestimento por solidificação de material fundido, RSMF, e granulação por 

solidificação de material fundido, GSMF, estas têm sido muito usadas para obtenção 

de dispersões sólidas particuladas. Kennedy e Niebergall (1998), Serajuddin (1999), 

Gupta et al. (2001, 2002) usaram dispersões sólidas no estado fundido para revestir 

ou aglomerar partículas finas com o objetivo de obter sistemas particulados destas 

dispersões sólidas com características químicas, físicas e farmacotécnicas (fluidez e 

compressibilidade) adequadas para a formulação de comprimidos ou cápsulas. 

Estudos foram realizados com o revestimento de dispersões sólidas com 

uma película de ácido esteárico, obtido por tratamento de “spray-congealing” - 

técnica que consiste em utilizar equipamentos para produção de micropartículas de 

DS sob altas temperaturas seguidas por um resfriamento instantâneo na mesma 

linha de produção - e que pode se tornar um processo fundamental para a aplicação 

industrial de DS. Com este método são produzidas partículas em forma esférica, 

com excelentes propriedades tecnológicas de dureza, estabilidade e escoabilidade, 

adequadas para a fabricação da formulação final. As partículas sólidas da dispersão, 

protegidas por um revestimento com ácido esteárico, são estabilizadas contra a 

possível degradação causada pelo ambiente externo. Este processo também pode 
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ser sugerido como uma maneira de estabilizar fases amorfas que poderiam ser 

protegidas contra recristalização, mantendo as vantagens da amorfização obtidos 

com ambos os métodos de fusão e solvente para preparar dispersões sólidas (FINI, 

et al., 2008). 

 

2.3. Granulação por solidificação de materiais fundidos 

 

2.3.1. Granulados 

 

Grânulos ou granulados são aglomerados de pó ou partículas finas na forma 

de pequenos grãos ou grânulos, de formas irregulares e com aspecto homogêneo. 

Os grânulos servem tanto como forma farmacêutica para ingestão oral, 

comercializados a granel como os antiácidos, quanto para pré-preparação para fazer 

comprimidos e cápsulas. Devido a pouca habilidade de escoamento e compactação 

de alguns pós, é utilizado realizar uma granulação antes da compressão do produto; 

assim escoam com maior facilidade na máquina de compressão e os comprimidos 

ficam melhor compactados (PRISTA E ALVES, 1968). Dependendo do uso 

pretendido, os grânulos variam de tamanho entre 0,2 e 4 mm. A granulação é o 

processo no qual se faz com que partículas pulvéreas primárias se aglomerem de 

modo a formar entidades multiparticuladas maiores, chamadas grânulos (AULTON, 

2005).  

Para controlar a qualidade, garantir a eficiência desta forma farmacêutica, e 

do processo pelo qual ela foi realizada, são necessárias várias análises físico-

químicas e/ou farmacotécnicas. Uma agrangente avaliação do granulado é 

obrigatória quando este for utilizado na fabricação de comprimidos. Basicamente os 
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testes são: tamanho, forma, escoabilidade, umidade; porosidade; resistência; tempo 

de desagregação e dosagem do princípio ativo (PRISTA; ALVES, 1968 e ANSEL, et 

al., 2000) 

 

2.3.2. Processos de Granulação  

 

O processo de granulação por “hot-melt” é o processo que se utiliza dos 

agentes aglomerantes na sua forma fundida, dispensando o uso de solventes. Esta 

técnica só é aplicável a algumas substâncias que apresentam as características 

requeridas, como a resistência a altas temperaturas pois freqüentemente é 

necessário fazer o aquecimento a temperaturas maiores que 90°C. 

O método de “granulação por hot-melt”, usando materiais fundidos ainda é 

pouco difundido na indústria farmacêutica e poucos trabalhos utilizando esta técnica 

foram publicados. As vantagens deste método se destacam no não uso de solventes 

mas se estende a outras como  o processo pode ser realizado em uma só unidade, 

economizando custos, tempo e perdas de transferência de local de produção, 

evitando contaminações microbianas, possível hidrólise do fármaco, ao contrário dos 

métodos convencionais( AULTON, 2005). Segundo (PASSERINI, et al., 2006) esta 

técnica possui vantagens sobre a granulação úmida, pois, o material pode ser 

adicionado na forma fundida ao fármaco, ou pelo aquecimento de ambos os 

componentes ou ainda durante o processo de granulação agindo como aglutinante. 

Como desvantagem inclui-se o uso de temperaturas elevadas, o que 

restringe a gama de materiais que podem ser aplicados neste processo. Dentre os 

materiais mais utilizados para esta finalidade até agora se encontram ceras como de 
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abelhas e carnaúba, monoestearato de glicerila, derivados de glicerídeos, e 

principalmente os polietilenoglicóis de vários pesos moleculares. 

Os polietilenoglicóis (PEG) são polímeros de fórmula empírica 

HO.CH2.(CH2.O.CH2)n.CH2.OH, onde n representa o número de grupos de óxido 

de etileno. Os PEGs são classificados de acordo com um número: PEG 200, PEG 

400, PEG 4000, PEG 6000, etc. Este número vai depender do grau de polimerização 

do grupo oxietilênico, dando uma idéia do seu peso molecular. Os PEGs de baixo 

peso molecular são fluidos (PEGs 200, 300, 400 e 1000). Já os PEGs de alto peso 

molecular são sólidos (PEGs 4000, 6000), com exceção do PEG 1500, um semi-

sólido (CRAIG, 1995). 

Os PEGs apresentam estabilidade em contato com o ar, não estão sujeitos a 

crescimento microbiano e não rancificam. Todos os tipos de PEG são solúveis em 

água e miscíveis em todas as proporções com outros PEG. Os PEGs fluidos são 

solúveis em acetona, álcoois, benzeno, glicerina, e glicídios. Os PEG sólidos são 

solúveis em acetona, diclorometano, etanol, metanol; são ligeiramente solúveis em 

hidrocarbonetos alifáticos e éter, mas insolúveis em gorduras, óleos fixos e óleo 

mineral (ROWE; SHESKEY; WELLER, 2001). 

O processo de granulação em leito fluidizado é complexo e por isso ainda é 

pouco compreendido, sendo que estabelecer as condições operacionais adequadas 

para obtenção de grânulos de tamanho desejado é um desafio para o formulador. 

Problemas podem surgir, por exemplo, quando o fluido aglutinante tem 

comportamento não-newtoniano e/ou dissolve uma importante quantidade do pó a 

ser granulado (LEUENBERGER; LANZ, 2005). O mecanismo de crescimento de 

partículas podem ser variados, dependendo da razão entre tamanho das gotículas 

de atomização e tamanho das partículas. (ABBERGER; SEC e SCHAEFER, 2002). 
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A Figura 4 ilustra a formação de um grânulo ou um revestimento 

dependendo da razão de atomização com o tamanho das partículas. Ou seja, 

quanto menor a gotícula de atomização e maior a partícula do substrato, o leito 

tende ao revestimento da partícula. Por outro lado, quanto menor for o tamanho da 

partícula do substrato, e maior a gotícula de atomização, maior será a quantidade de 

aglomerado, formando um  granulado. 

 
Figura 4: Mecanismo de crescimento de partícula em leito fluidizado 

 

Na década de 90 (JOZWIAKOWSKI e FRANZ, 1990), estudaram a 

caracterização do processo de revestimento por hot-melt em leito fluidizado para 

grânulos finos, descrevendo o efeito do revestimento pelo leito fluidizado nas 

propriedades físicas das partículas (< 150 µm) e as diferenças causadas pela 

variação nos parâmetros de revestimento. Utilizando como agente de revestimento 

um óleo de semente de algodão hidrogenado, concluíram que o sistema de leito 

fluidizado é eficiente para a produção de grânulos revestidos, abrindo assim um 

leque de opções para o funcionamento do equipamento.  

(BARTHELEMY, et al., 1999), usou o Compritol 888 como agente de 

revestimento por “hot-melt” para formulações de drogas de liberação prolongada. 

Seu objetivo foi avaliar o revestimento de drogas com açúcar e grânulos de lactose 
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com Compritol 888. Utilizou-se a teofilina como uma película de brilho sobre as 

esferas (grânulos) através da técnica de spray, além disso, as condições de 

revestimento (temperatura, pressão do ar) foram analisadas para a produção de 

grânulos com liberação prolongada. Foram usadas concentrações de 2, 6 e 10% de 

Compritol 888 e em seguida foi feito teste de dissolução o qual comprovou que a 

concentração de 6% obteve o melhor perfil de liberação prolongada. Os autores 

concluíram que o revestimento obtido pelo “hot-melt” em leito fluidizado foi 

satisfatório no processo de grandes esferas ou grânulos. Ambas podem ser 

revestidas por esta técnica independentemente da diferença de densidade, 

porosidade e ondulações da camada de superfície de cada partícula. 

No final da década de 90, (MARTIN, C. et. al., 1999) estudaram a influência 

do polietilenoglicol 4000 na forma polimórfica do diflunisal, utilizando o processo de 

dispersão sólida. Os resultados obtidos demonstraram que a caracterização da 

dispersão sólida obtida através da difração do pó por raios X, possui a vantagem de 

identificar métodos que podem detectar a droga e o ligante simultaneamente. A 

difração de raio x em amostras de diflunisal e PEG sugerem que esta união de 

polímero/droga desempenham importante papel na cristalização da droga. Via de 

regra, os cristais de diflunisal cristalizam-se em altas concentrações, de 2:1 

droga/polímero, e na solidificação por dispersão sólida, entretanto, a forma 

polimórfica do diflunisal é, em maioria, obtida em camadas do polímero 1:1 e 2:3. 

 MURAKAMI, H. et al. (2001), estudaram a correlação entre a densidade e a 

compactabilidade (dureza) de grânulos preparados por vários métodos de 

granulação; entre eles 3 métodos de granulação por fusão a quente (“hot-melt 

granulation”) foram utilizados: 1) “Melt High-speed Mixer Granulation (MMG)” 

(Granulação por fusão em misturador de alta velocidade); 2) “Fluidized Hot Melt 
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Granulation (FHMG)” (Granulação por fusão em leito fluidizado) e 3) “Tumbling 

Fluidized Hot Melt Granulation (TFHMG)” (Granulação em leito fluidizado rotativo por 

fusão à quente). Foi utilizada como matéria-prima a lactose e como agente 

aglutinante o polietilenoglicol 6000 (PEG 6000), os autores concluíram que quanto 

maior a densidade do grânulo menor será a dureza (resistência à tração). 

A ligação do hidrogênio com absorventes durante a armazenagem induzindo 

a dissolução da droga em grânulos (dispersão sólida) foi estudada por (GUPTA, et. 

al., 2002), que concluíram que várias drogas de baixa solubilidade tiveram suas 

solubilidades melhoradas com o surgimento de ligações de hidrogênio em 

dispersões sólidas. 

A granulação por leito fluidizado foi estudada por (KIDOKORO et al., 2002), 

que avaliaram a aplicação de materiais por fusão em leito fluidizado (FHMG) visando 

a pré-preparação de grânulos para compressão. As propriedades dos grânulos e 

comprimidos preparados pela técnica do FHMG foram investigadas utilizando como 

agentes aglutinantes PEG 6.000; PEG 20.000 e monoestearato de glicerila (MEG), e 

comparando com grânulos obtidos pelo método convencional de granulação a 

úmido. Na preparação do grânulo pelo FHMG a concentração do agente aglutinante 

foi de 10% p/p, e a taxa de crescimento dos grânulos foi afetada pela temperatura de 

fusão e a viscosidade do agente aglutinante. Após a compressão foram avaliadas: a 

dureza e a desintegração dos comprimidos. Não houve diferença significativa na 

dureza e desintegração em comparação com os obtidos pelo método convencional 

(via úmida), que desintegram um pouco mais rápido. Os autores concluíram que o 

FHMG é um método útil para preparar grânulos para compressão sem necessidade 

de qualquer solvente. 
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LIN e DANG (2003) utilizaram o “hot-melt” para produzir micropartículas com 

quitosana e gelatina, comparando as performances das micropartículas e suas 

propriedades depois da microencapsulação da droga IND, evidenciando que a droga 

modelo pode ser protegida em ambas as formulações. 

O processo de granulação também foi estudado por Walker, et al. (2005). Os 

autores usaram a técnica da granulação por solidificação de material fundido em 

leito fluidizado. O polietilenoglicol (PEG) 6000 foi usado como agente aglutinante e 

partículas de lactose como substrato, sendo a mistura de ambos os pós adicionada 

ao leito para ser realizada a granulação. Os autores avaliaram a influência do tempo 

de granulação e da quantidade de agente aglutinante sobre as propriedades dos 

grânulos obtidos (tamanho, distribuição granulométrica, porosidade e propriedades 

mecânicas). Os autores concluíram que a quantidade de agente aglutinante 

influenciou o mecanismo de crescimento das partículas durante a granulação. 

Poucos trabalhos descrevem a influência da velocidade de solidificação do 

material fundido sobre o processo. (KIDOKORO et al., 2003), investigaram o efeito 

do comportamento de cristalização de PEG 6000 durante a etapa de solidificação na 

granulação por hot-melt em leito fluidizado (FHMG) observando que houve formação 

de pó fino durante a etapa de solidificação. A rápida cristalização do PEG 6000 

durante a granulação gerou rachaduras no núcleo, o que fez com que as partículas 

do pó a ser granulado fossem liberadas. Os resultados ainda indicaram que o PEG 

6000 possui 2 mecanismos de cristalização diferentes: o bi-dimensional e o tri-

dimensional, isto indica que o tempo de cristalização isotérmico (ICT) curto pode 

afetar na distribuição do tamanho e uniformidade do grânulo. 

 

2.4. Leito Fluidizado e de Jorro 
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A literatura da área farmacêutica há muito relata o uso de um processo de 

granulação,  revestimento ou drageificação por suspensão no ar (PRISTA e FRANZ 

et. al., 1968) em uma variante de leito fluidizado, onde o pó ou os comprimidos eram 

suspensos por ar em um cilindro cônico e na queda recebia um jato (atomizado) do 

líquido de umedecimento e revestimento. 

Como operações unitárias, os leitos fluidizados podem realizar secagem, 

mistura, granulação, revestimento, aquecimento e resfriamento, reações químicas 

entre fases distintas, filtração e outras (KUNII e LEVESPIEL, 1991). Todos estes 

processos tiram proveito das excelentes capacidades de mistura do leito fluidizado, 

por isto, ele é muito utilizado na indústrias farmacêutica, química e alimentícia, 

principalmente na secagem de materiais.  

Existem diversas variantes de leitos fluidizados, porém, em todas as 

operações de revestimento e granulação estes funcionam com o mesmo princípio de 

suspensão da fase sólida por ar, injeção da fase líquida sobre o substrato e 

secagem da mesma, diferindo um processo do outro em detalhes como por exemplo 

o uso de solventes na fase líquida e/ou por fusão. 

Segundo (FREITAS, 1996), a fluidodinâmica é outro fator importante para a 

caracterização do leito, as características fluidodinâmicas são importantes para o 

projeto de um equipamento e para um melhor conhecimento de seus mecanismos. 

Estas características fluidodinâmicas são influenciadas por diversos fatores 

geométricos e físicos do sistema. Estas características são as seguintes: 

Velocidade de mínima fluidização, ou jorro (Vmf; Vmj): Menor velocidade 

superficial do gás na qual a fluidização ou jorro existe. Ela representa a transição 

entre os estados de repouso e fluidizado, neste ponto a força de arraste do gás é 

contrabalanceada com o peso das partículas, fazendo com que as mesmas se 
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afastem, aumentando a porosidade do leito. No caso do jorro é a velocidade do ar 

suficiente para formar a fonte característica deste tipo de leito. 

Perda de carga em função da vazão: É o comportamento do sistema 

representado pela curva da perda de carga total no leito em função da vazão do 

fluido. 

Perda de carga máxima: É a perda de carga que ocorre instante antes do 

jorro se estabelecer. No caso da fluidização, não existe um pico de perda de carga, 

sendo este fenômeno utilizado para diferenciar um leito de jorro de um leito 

fluidizado através da curva característica. 

Altura máxima do jorro estável: É a altura do leito a partir da qual o jorro fica 

instável. Esta importante informação fluidodinâmica tem sido objeto de vários 

estudos, provavelmente devido a este parâmetro nos permitir uma estimativa da 

quantidade de material que pode ser processada no equipamento. Novamente esta 

é uma diferença entre leito de jorro e fluidizado, pois virtualmente não há uma altura 

máxima de leito fluidizado. Neste caso, há uma limitação de quantidade de substrato 

no leito devido a um aumento da perda de carga com a altura. 

Nos sistemas gás-sólido a facilidade com a qual as partículas fluidizam-se e 

as condições operacionais que vão manter a fluidização variam muito e são 

influenciadas por muitos fatores: o tamanho e a distribuição granulométrica dos 

sólidos; a relação de densidade sólido-fluido (liquido ou gás); a geometria do 

equipamento, a distribuição do gás na entrada do equipamento, o tipo de sólidos 

usados, e se estes sólidos escoam livremente ou se apresentam tendência à 

aglomeração. 

No leito fluidizado as partículas são mantidas em suspensão dentro de um 

espaço fechado com a passagem de gás através do leito de partículas. O regime de 
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escoamento que o leito de partículas assume na fluidização dependerá da 

velocidade do gás e das propriedades das partículas (BORINI, G .B., 2007). 

Exemplos de diferentes tipos de regimes de escoamento fluido-partícula são 

mostrados na Figura 5. 

O fenômeno da fluidização pode ser compreendido usando-se a teoria de 

duas fases de fluidização (BORINI, G. B., 2007; KUNII e LEVENSPIEL, 1991), sendo 

descrito a seguir: 

1 - Se um gás escoa através de um leito de partículas finas a uma baixa 

vazão de fluxo, o fluido percolará através dos espaços vazios entre as partículas 

estacionarias. Cada partícula está em contato com seu vizinho mais próximo e o leito 

esta fixo (Figura 5a); 

2 - Conforme a velocidade do gás aumenta, atinge-se um ponto onde a força 

de arraste hidrodinâmico ascendente sobre as partículas se iguala ao peso delas. O 

leito de partículas começa a se expandir: as partículas que estavam próximas se 

separam e flutuam no gás. A velocidade do gás neste ponto é chamada de 

velocidade mínima de fluidização (Vmf) e o leito encontra-se expandido (Figura 5b); 

3 - Conforme a velocidade do gás aumenta acima da Vmf, instabilidades são 

geradas pelo excesso de gás que começa a passar pelo leito na forma de bolhas e 

canais. O leito agora é formado por duas fases: uma fase densa (“dense-phase 

system”) e uma fase leve (‘lean-phase system”) das bolhas. A velocidade do gás na 

fase densa permanece próxima à da velocidade mínima de fluidização. O leito de 

partículas se assemelha a um líquido em rápida ebulição (Figura 5c). As bolhas 

coalescem á medida que ascendem no leito de partículas. As bolhas são 

responsáveis pela qualidade da mistura das partículas dentro do equipamento. Elas 

também influenciam significativamente o grau de contato gás/sólido; 
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4 - Quando a velocidade do gás aumenta ainda mais, o leito se torna 

turbulento, sua superfície desaparece, e ao invés de bolhas, são observados 

agregados sólidos e lacunas de gás de vários tamanhos e formatos que se 

movimentam de forma turbulenta (Figura 1d). Se a velocidade aumenta ainda mais 

ocorre o transporte pneumático dos sólidos, que são arrastados para fora do leito. 

 

 

 

Figura 5: Exemplos de diferentes regimes de escoamento do leito de partículas: (a) 

leito fixo; (b) leito expandido, (c) leito borbulhante, (d) leito turbulento e (e) leito de jorro. As 

setas indicam entrada do gás de fluidização. (adaptado BORINI, G. B., 2007). 
 
 
O leito de jorro (Figura 5 (e)) é um tanto quanto distinto, estabelecido em 

leito de partículas com a injeção de ar através de um único ponto, um orifício 

alocado na parte inferior do aparelho que tem uma forma de “cone”, em direção ao 

corpo do leito, chocando-se contra as partículas. Após a penetração axial do ar, as 

partículas são projetadas para uma fase dispersa formando uma fonte na qual as 

partículas desaceleram e caem contracorrente ao ar, lateralmente à região central 

até a região anular. A base do leito é cônica, auxiliando na formação do jorro, que 

possui então 3 regiões distintas (CORDEIRO, D. S., 2000): 
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a- Região Central (canal preferencial): onde ocorre o transporte 

pneumático das partículas devido à grande velocidade do ar; 

b- Região de Jorro (fonte): região acima do leito onde as partículas 

suspensas da região central movimentam-se em regime desacelerado, como em 

uma fonte, caindo na região anular; 

c- Região Anular (deslizante): nesta região as partículas caem da 

região de jorro e deslizam em direção à base cônica do leito até chegar ao turbilhão 

de ar, operando como um leito deslizante. 

Como pode ser concluído, no leito fluidizado a movimentação das partículas 

é randômica e complexa, enquanto que no leito de jorro é ordenada e cíclica. 

Portanto os padrões de movimentação gás-sólido são bem distintos entre estes dois 

sistemas (FREITAS, 2001). Pela própria constituição do jorro, que pode ser dividido 

em três regiões distintas: jorro, ânulo e fonte, as condições de escoamento sólido-

gás podem ser influenciadas de maneira significativa por características geométricas 

da coluna (seu tamanho, forma e tipo de abertura, presença ou não de dispositivos 

internos), além de condições operacionais e das propriedades das partículas. Um 

comportamento misto de leito borbulhante e leito de jorro pode ser visto, sendo 

chamado de “leito de jorro fluidizado” e pode ser obtido com geometrias especificas 

do equipamento (KFURI e FREITAS, 2005). 

O leito de jorro é reconhecido como uma alternativa ao leito fluidizado, 

especialmente para revestimento de partículas maiores que 1 mm. 

As partículas são classificadas de quatro maneiras, segundo seu tamanho 

(KUNII, e LEVENSPIEL, 1991) e serão descritas a seguir de forma a estabelecer 

suas características do tamanho menor para o maior. 
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GRUPO C - partículas coesivas ou muito finas. Nestes uma fluidização 

normal é difícil de obter, pois as forças interpartículas são muito mais intensas do 

que a ação do gás; 

GRUPO A - partículas aeráveis ou materiais tendo um tamanho médio 

pequeno e/ou densidade baixa (<~1400kg/m3). Estes sólidos fluidizam suavemente 

(“smooth fluidization”) a uma velocidade do gás baixa e apresentam fluidização 

borbulhante controlada com bolhas pequenas em velocidades de gás maiores; 

GRUPO B - tipo areia (“sandlike”), sendo representantes deste grupo a 

maioria das partículas de tamanho entre 40µm<dp<500µm (dp= diâmetro médio 

determinado em serie de tamises) e densidade aparente entre 1400 e 4000 kg/m3. 

Estes sólidos fluidizam bem apresentando um borbulhamento vigoroso e bolhas que 

crescem largas; 

GRUPO D - “jorráveis” ou partículas grandes e/ou densas. Uma enorme 

quantidade de gás é necessária para fluidizar estes sólidos em leito fluidizado, 

sendo o uso do leito de jorro preferível, pois, neste, a fluidização é obtida com uma 

quantidade menor de gás. 

Estas classificações dos sólidos são muito utilizadas atualmente, sendo 

chamados simplesmente de sólidos Geldart A, sólidos Geldart B, sólidos Geldart C e 

sólidos Geldart D. A Figura 6 ilustra esta classificação. 
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Figura 6: Classificação das partículas de Geldart. A e B - partículas aeráveis. C – 

partículas coesivas. D – densas e jorráveis. 

 

A intensa mistura, que ocorre tanto no leito de jorro quanto no fluidizado, 

produz um alto grau de contato entre o agente aglutinante atomizado e o substrato 

(partículas suspensas), altas taxas de circulação de sólidos e incorporação do 

agente aglutinante-substrato são obtidas. Basicamente o leito fluidizado funciona 

com uma sucessão de um processo de umedecimento seguido por outro de 

secagem. 

Os fenômenos de troca de calor são importantes nas operações de 

granulação e revestimento em leitos. As transferências térmicas ocorrem entre o ar 

de atomização/agente aglutinante, agente aglutinante/substrato/ar de jorro, 

temperatura interna/parede do leito. Para estabelecer um controle destas 

temperaturas são acoplados aparelhos controladores de temperatura ao leito 

fluidizado. (FREITAS, L.A.P., 1996).  

Como vantagens da granulação por “hot-melt” em leito fluidizado podem ser 

destacadas: 

-Menor quantidade de adjuvantes na formulação gerando uma economia de 

matéria prima; 

-Menor número de passos no processo; 
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-Manipulação do material simplificada, pois é otimizado o tempo para 

enchimento, esvaziamento, limpeza e utilização dos equipamentos e ainda todos 

eles se localizam em uma só unidade, podendo economizar custos (AULTON, 2005); 

-A possibilidade de uso de matérias-primas nacionais e de baixo custo; 

Como desvantagem, os equipamentos requerem investimentos iniciais 

maiores, há a dificuldade de operação dos equipamentos em altas temperaturas, 

além da necessidade de otimização dos parâmetros do processo. Além do 

desenvolvimento inicial em escala laboratorial, há também a transferência de escala 

para a produção industrial. O processo de desenvolvimento em granuladores de leito 

fluidizado é longo e específico para cada produto, o que constitui um problema para 

a indústria farmacêutica (AULTON, 2005). 

Para o processo em leito fluidizado são necessários cuidados específicos 

em cada parâmetro, do equipamento, do processo e do produto. Os principais são: 

Parâmetros do equipamento: distribuição do ar pelo corpo do leito, forma 

geométrica do corpo do leito, altura do atomizador, operação sob pressão positiva 

ou negativa e transferência de escala. 

Parâmetros do processo: carga do leito, temperatura do ar de fluidização, 

umidade do ar de fluidização, razão do fluxo de ar de fluidização e a atomização que 

deve ser levada em conta variáveis como: tipo de bico atomizador, ângulo de 

aspersão, regime de aspersão, fluxo do liquido de atomização, volume do ar de 

atomização, pressão do ar de atomização e tamanho das gotículas. 

Parâmetros do produto:tipo de agente aglutinante, quantidade de 

aglutinante, solvente do agente aglutinante, temperatura da solução de granulação e 

a característica do substrato, sua fluidização e hidrofobicidade. 
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2.5. Validação de Método Analítico 

 

A validação deve garantir, através de estudos experimentais, que o método 

atenda às exigências das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos 

resultados. Para tanto, deve apresentar precisão, exatidão, linearidade, 

sensibilidade, especificidade, reprodutibilidade e estabilidade adequados à análise. 

Desse modo, é importante ressaltar que todos os equipamentos e materiais devem 

apresentar-se devidamente calibrados e os analistas dever ser qualificados e 

adequadamente treinados (Resolução - RE nº 475, de 19 de março de 2002). 

 

2.5.1 - Linearidade 

 

A linearidade corresponde à capacidade do método em promover resultados 

diretamente proporcionais à concentração da substância em exame, dentro da faixa 

de aplicação (RIBANI et. al., 2004).  

 

2.5.2 - Recuperação 

 

A recuperação é definida como a proporção da quantidade da substância de 

interesse, presente ou adicionada na amostra, que é extraída e passível de ser 

quantificada (RIBANI et al, 2004). 

 

2.5.3 - Precisão 
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Precisão é a habilidade do método em reproduzir o mesmo resultado, não 

necessariamente correto, sempre que o procedimento é executado. A avaliação da 

precisão é dividida em três etapas: Repetibilidade (mede o grau de variação de uma 

série de replicatas de injeção num curto espaço de tempo, também denominada 

precisão intradia), precisão intermediária (expressa o grau de variação dentro do 

laboratório em diferentes dias de análise, também chamado de precisão interensaio) 

e reprodutibilidade (mede a precisão do método realizado em outros laboratórios) 

(RIBANI et al. 2004). Para inúmeros propósitos, a repetibilidade é o critério que 

interessa em um método analítico oficial (USP, 1999). 

A precisão é o grau de concordância entre os resultados de cada teste 

quando aplicado repetidamente a várias amostragens de uma mesma amostra. 

 

2.5.4 - Exatidão 

 

Exatidão representa o grau de concordância do valor encontrado no ensaio e 

o valor de referência aceito como verdadeiro (RIBANI et al. 2004). 

 

2.5.5 - Sensibilidade 

 

Sensibilidade é a habilidade do método em distinguir, com confiança, duas 

concentrações próximas. Esta avaliação compreende a determinação dos limites de 

quantificação e detecção. Limite de quantificação é a menor concentração do 

composto que pode ser medido com precisão e limite de detecção é a menor 

concentração do composto que ainda pode ser detectada, mas não 

necessariamente quantificada (RIBANI et al., 2004). 
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2.5.6. Seletividade/Especificidade 

 

Nos estudos de especificidade de métodos para determinação do teor do 

fármaco, procede-se analisando a solução padrão do mesmo, em presença de 

quantidades conhecidas de possíveis interferentes (impurezas/excipientes/produtos 

de degradação), demonstrando-se que os resultados não são afetados pela 

presença de tais componentes. Para tanto, comparam-se os resultados com aqueles 

obtidos a partir do ensaio de soluções semelhantes isentas do fármaco. Para testes 

de determinação de impurezas deve-se demonstrar, também, a separação individual 

dos interferentes relevantes (Resolução - RE nº 475, de 19 de março de 2002). 
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3. OBJETIVOS 

 

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento e estudo da técnica 

da granulação por solidificação de material fundido em leito fluidizado, usando como 

agente aglutinante a IND na forma de dispersão com o polímero polietilenoglicol 

4000.  

  Como objetivos específicos temos: 

*caracterização do leito de substrato (lactose “spray-dried”), avaliando suas 

capacidades e fluidodinâmica; 

* avaliação e investigação das possíveis interações agente aglutinante 

(PEG) com o fármaco (IND), nas formas de dispersão sólida e mistura física, 

comparando a funcionalidade do polímero no aumento da solubilidade do fármaco; 

* estudar o processo de granulação  por solidificação de material fundido em 

equipamento tipo leito fluidizado através da investigação sistemática de seus fatores 

mais importantes como: vazão do ar de atomização, vazão do agente aglutinante 

para atomização e quantidade total de aglutinante; 

* obter granulado pela técnica de granulação por solidificação de material 

fundido em equipamento tipo leito fluidizado, utilizando como fármaco modelo a IND, 

e como polímero hidrossolúvel, o polietilenoglicol 4000; 

* caracterizar granulométrica e morfologicamente os grânulos obtidos; 

* traçar o perfil de dissolução de cápsulas contento os granulados obtidos. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

O fluxograma abaixo ilustra os passos do desenvolvimento deste trabalho 

 

 
Figura 7: Fluxograma ilustrativo do desenvolvimento do trabalho  
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4.1 Materiais e Equipamentos 

 

• balanças analítica e semi-analítica Ohaus Explorer; 

• espectrofotômetro (Camspec M330, UK); 

• placa aquecedora com agitador magnético (Fisatom); 

• estufa com controle de temperatura e agitadores magnéticos (Marte); 

• leito fluidizado (LFI/DCF/FCFRP/USP); 

• dissolutor (NOVA ÉTICA mod. NE299/6); 

• desintegrador (NOVA ÉTICA); 

• lactose DCL 11 (Selectchemie-Brasil); 

• indometacina (Henrifarma); 

• polietilenoglicol 4000 (VTECH). 

 

4.1.1 Equipamento: Leito Fluidizado 

 

O leito fluidizado utilizado é pertencente ao Laboratório de Física Industrial 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, Campus 

de Ribeirão Preto e foi desenvolvido no próprio laboratório.  Na Figura 8 pode ser 

visualizado o desenho esquemático do equipamento e seus periféricos. A câmara ou 

coluna de fluidização possui geometria cilindro-cônica com base de ângulo interno 

de 60°, diâmetro da entrada de ar de 9,5 cm com malha 400 mesh em aço 

inoxidável, corpo cilíndrico de 30 cm na base e altura de 100 cm até a parte superior, 

com diâmetro de 35 cm nesta. No topo do leito há um sistema de filtros manga para 

reter finos (0,5 micra). O equipamento é todo construído em aço inoxidável com 

acabamento sanitário, com aberturas para conexão de aparatos de medição de 
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vazão, temperatura, pressão e uma escotilha para visualização interna, (ver Figura 

9).  

Para seu funcionamento, o aparato do leito fluidizado requer acessórios e 

controladores, ao quais fazem parte da montagem existente no Laboratório de Física 

Industrial (Figuras 8 e 9) e que são detalhados a seguir:  

 

4.1.1.1 Sistemas de Ar de Fluidização 

 

Compressor de ar (soprador) tipo radial, de 2 CV (IBRAM, CV-4), localizado 

fora do laboratório, com controle de vazão tipo variador de freqüência digital 

(CFW08, Weg, Brasil), previamente calibrado com um anemômetro de turbina (MDA 

11, Minipa) responsável pela injeção de ar de fluidização na parte inferior da câmara. 

A temperatura de entrada do ar no leito foi medida por um sensor tipo PT100 e 

controlada por um controlador digital tipo PID (HW2000, Coel Ltda), acoplado a uma 

resistência elétrica em aço inoxidável (3.500W, 220V, Coller Ltda). A temperatura e 

umidade do ar de fluidização foram medidas na entrada e saída através de um 

termohigrômetro (MTH1380, Minipa, Brasil). 

 

4.1.1.2 Sistemas de Aquecimento e Atomização   

 

Um banho termostático, responsável por fundir e manter a temperatura da 

DS, e seu próprio óleo é utilizado para manter a temperatura do sistema de 

atomização, acoplados a duas bombas peristálticas: uma de sucção de óleo 

(mineral), que circula pelo sistema do bico atomizador e banho-maria, em circuito 

fechado, através de mangueiras de silicone.  Para bombear a DS foi utilizada uma 
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bomba peristáltica LM PP 0.5 com vazão ajustável e cabeça aquecida por uma 

coleira elétrica. Na mangueira foi acoplada uma fita aquecedora (Fisatom, Ltda) e 

um sensor tipo PT 100, conectados a um controlador digital LIGA/DESLIGA (HW 

500, Coel Ltda). Esta montagem tinha sua temperatura toda controlada, desde a 

saída do banho-maria até chegar ao bico atomizador, com a finalidade de evitar 

solidificação da DS.  

 

 

Figura 8: Desenho esquemático do leito fluidizado e seu
 

O sistema da atomização (bico atomizador) acopl

verticalmente, possui um diâmetro de 1 mm e é do tipo 

ligações, através de entradas distintas de ar comprimido,

óleo de aquecimento do sistema. A vazão do ar comprimid
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Temperatura 
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12 – Banho Termostático 
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ável ao topo da câmara, 
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era controlada por um rotâmetro (0-50 L/min, Dwyer, USA) e a pressão ajustada por 

uma válvula reguladora (0-6 kgf/cm², Arc-dal Ltda).  

 

 

 

                                Figura 9: Foto do corpo do leito e sistema de filtros. 

 

4.1.1.3 Sistemas do Filtro de Manga e Purgador de Ar 

 

Conforme Figura 9 o leito possui um sistema de filtros para reter pós finos, 

confeccionado em tecido poliéster (0,5 micra). A tampa superior do leito possui altura 

de 15 cm e diâmetro de 35 cm e acopla-se ao corpo do leito de forma a acomodar o 

filtro de manga. O sistema purgador de ar do filtro de manga é responsável pela 

injeção de ar sob pressão com função de limpeza periódica de pós finos retidos no 

filtro, assim deslocando-os para a fluidização novamente. O sistema é constituído 
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por 2 válvulas: uma válvula globo de 1½” com ação por solenóide que se abre 

quando energizada, para permitir a entrada de ar comprimido. E uma válvula 

borboleta de 2”, com atuador pneumático que se fecha quando energizada, 

impedindo assim, a saída de ar de dentro do leito. Este sistema quando energizado 

causa um contra-fluxo de ar necessário para a limpeza do filtro e devolução do pó ao 

processo. Os tempos de abertura (energizado) e fechamento (desenergizado) do 

contra-fluxo são ajustados e controlados por um temporizador cíclico analógico 

(Teste, Brasil). 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Preparação e Caracterização de Dispersões Sólidas e Misturas 

Físicas de PEG 4000 com Indometacina 

 

4.2.1.1 Preparação de Dispersão Sólida  

 

Para a dispersão sólida foram usadas 4 proporções p/p de IND/PEG 

(indometacina/polietilenoglicol 4000): 1:1 (50%), 2:1 (66,66%), 1:2 (33,33%) e 1:5 

(16,6%). Depois de pesadas as quantidades de cada componente para se obter um 

peso final de 30 g, a cera foi aquecida em placa aquecedora até 80°C por 5 min. Foi 

incorporada a IND e mantido à temperatura de 80°C por mais 5 min sob agitação 

manual com bastão de vidro, até resfriamento parcial.  

A placa com a DS pré-resfriada (em torno de 45°C) foi levada ao congelador 

por 30 min. As DS foram trituradas com ajuda de um multiprocessador de facas 
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(Arno) e calibradas com auxílio de tamizes entre 355 e 710 µm.  O processo descrito 

acima foi utilizado para preparação de todas as DS nas suas diferentes proporções.  

 

4.2.1.2 Preparação da Mistura Física  

 

Foram preparadas três proporções IND/PEG para peso final de 30 g  

conforme descrito no item anterior. O PEG 4000 foi triturado em multiprocessador de 

facas (Arno) e calibrado em tamizes entre 200 e 355 µm. As massas devidas de IND 

e PEG foram misturadas em tubos plásticos com tampa e capacidade volumétrica de 

45 mL, com movimentos manuais que simulam um misturador, movimentando-se 

sobre o eixo central, horizontal e verticalmente por 2 minutos. 

 

4.2.1.3 Validação de Método Analítico e Curva de calibração da IND 

 

4.2.1.3.1 Seletividade/especificidade 

 

Amostras concentradas dos componentes da granulação, o PEG 4000 e a 

lactose SD foram obtidas em vários meios, HCl, tampão fosfato pH 7.2, água, 

água/metanol 50% v/v e metanol P.A. As amostras foram preparadas em triplicatas e 

lidas em espectrofotômetro Camspec M330 à 318nm. 

 

4.2.1.3.2  Linearidade e curva de calibração 

 

A linearidade foi avaliada em triplicata para cada concentração através da 

construção de uma curva de calibração, com valores expressos em µg/mL, a partir 
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de uma solução estoque de concentração 2mg/mL do padrão de IND em 10 

concentrações de 120 µg/mL a 2,5 µg/mL, em solução de methanol PA/água 

destilada 50% v/v. As amostras com essas concentrações foram lidas em triplicata 

no espectrofotômetro (Camspec M330, UK) no comprimento de onda de 318nm. 

A faixa linear foi calculada através das respostas relativas, ou seja, dados do 

sinal do detector divididos pelas respectivas concentrações. Um gráfico foi 

construído com as respostas relativas no eixo das ordenadas e as concentrações 

correspondentes em escala logarítmica no eixo da abscissa. Foram desenhadas 

outras linhas paralelas no gráfico, para 95% e 105% da linha da faixa linear (RIBANI 

et al., 2004). 

A partir dos resultados encontrados foi construída a curva analítica, dentro 

da faixa linear, relacionando as alturas dos picos (eixo das abscissas) contra suas 

respectivas concentrações (eixo das ordenadas). A análise estatística dos dados foi 

obtida pelo método de regressão linear por mínimos quadrados e expressa pela 

equação de primeira ordem y= ax + b, no qual, (a) corresponde ao coeficiente 

angular, dado pela inclinação da reta, e (b) corresponde ao coeficiente linear, dado 

pelo ponto de interseção da reta com o eixo das ordenadas. O coeficiente de 

correlação, r2, também foi calculado. Uma nova curva de calibração foi feita a cada 

dia de análise, utilizando cinco concentrações, em triplicata, dentro da faixa linear e 

compreendendo 50% a 150% do valor esperado (RIBANI et, al., 2004; Resolução-

RE no 475, Anvisa, 2002). 

 

4.2.1.3.3 – Precisão e Exatidão 

 

Para a avaliação da precisão foram realizadas nove determinações para 

cada concentração estudada, ou seja, 9 determinações (3 triplicatas) de cada para a 
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concentração menor (4µg/mL) e 9 determinações para a concentração maior 

(30µg/mL). O cálculo da precisão normalmente é expresso em função do coeficiente 

de variação ou estimativa do desvio padrão relativo (CV %) (Resolução-RE no 475, 

Anvisa, 2002).  

A precisão é dada pela equação 2:  

 

100(%) X
X
SCV =                                                                  (2) 

 

No qual, CV % corresponde ao coeficiente de variação; S é a estimativa do 

desvio padrão e X é a média das medidas em replicata para cada concentração. 

O cálculo da exatidão é expresso pela equação 3 (RIBANI et al., 2004; 

Resolução-RE no 475, Anvisa, 2002). 

 

100
[]

exp[] X
teórica

mediaExatidão =                                                   (3) 

 

4.2.1.3.4 – Limite de Quantificação e Limite de Detecção 

 

Para o cálculo de detecção foram preparadas três curvas analíticas com 

concentrações próximas ao limite de detecção (0,5 µg/mL a 5 µg/mL) e para o 

cálculo do limite de quantificação foram realizadas três curvas analíticas com 

concentrações próximas ao limite de quantificação (4µg/mL a 16µg/mL). Calcula-se 

a equação da reta através da regressão linear dos mínimos quadrados (RIBANI et 

al., 2004). 
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O limite de detecção é dado pela equação 4: 

ic
DPxLD 3,3

=  .                                                          (4) 

 

O limite de quantificação é dado pela equação 5: 

ic
DPxLQ 10

=                                                         (5) 

 

No qual, DP é a estimativa do desvio padrão do intercepto com o eixo y de 

várias curvas e ic é a inclinação da curva de analítica (Resolução-RE no 475, Anvisa, 

2002). 

A curva de calibração foi obtida solubilizando a IND em metanol PA, obtendo 

uma solução estoque 2 mg/mL e depois diluídas nas concentrações de 2, 10, 20, 30, 

40 e 50 µg/mL com methanol PA/água destilada 50% v/v. As amostras com essas 

concentrações foram lidas em triplicata no espectrofotômetro (Camspec M330, UK) 

no comprimento de onda de 318nm. Os dados foram colocados em planilha do MS-

Excel, onde foi preparado o gráfico e obtida a equação da reta e o seu coeficiente de 

correlação R2. Para dias alternados eram realizadas novas curvas de calibração 

para minimizar erros do equipamento. 

 

4.2.1.4 Dissolução  

 

Foi realizada uma análise de dissolução para avaliação inicial nas 

proporções de 1:1 e 1:5 (IND/PEG) na forma de dispersão sólida. Foi utilizado um 

dissolutor (Nova Ética modelo 299/6) para o ensaio de dissolução das 

micropartículas obtidas e também do fármaco sem adjuvantes para comparação. O 
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meio utilizado foi o HCl 0,1N, adicionado nas cubas com volume de 700mL e a 

quantidade de cada amostra foi calculada para se obter 300mg de IND em cada 

cuba. Os ensaios foram realizados em triplicada, utilizando o aparato II - no sistema 

de pás - da Farmacopéia Brasileira (1996), e submetidos à velocidade de rotação de 

75 rpm a 37°C, em solução HCl 0,1N durante 120 min. Foram coletadas amostras 

nos tempos: 15, 30, 45, 60, 90 e 120 min e lidos em espectrofotômetro no 

comprimento de onda de 318nm. 

 

4.2.1.5 Determinação da solubilidade da IND  

 

Para a solubilidade da IND foram utilizados 2 meios, água e tampão fosfato 

pH 7.2. Para realização do teste de solubilidade em água foram utilizadas as 

amostras de IND pura, dispersões sólidas DS1 (1:1 IND/PEG), DS2 (2:1 IND/PEG, 

DS3 (1:2 IND/PEG),e das misturas física MF1 (1:1 IND/PEG), MF2 (2:1 IND/PEG, 

MF3 (1:2 IND/PEG), (conforme item 4.2.1.1 e 4.2.1.2) em duplicata. As amostras 

foram pesadas conforme suas proporções para se obter uma concentração 

equivalente de 10mg/mL de IND em cada solução. As amostras foram colocadas em 

balões de 50 mL com um pouco de água destilada e completados os volumes. Os 

balões foram colocados em estufa de controle de temperatura e agitação magnética, 

onde a temperatura foi de 37°C e velocidade de agitação número 3, por um tempo 

de 48hrs. Após as 48hrs as amostras foram retiradas e filtradas em filtro Milipore® 

0,45µm e lidas no espectrofotômetro á 318nm. Caso necessário, as amostras eram 

diluídas para cair na faixa correspondente à curva de calibração.  

Para a solubilidade em meio tampão fosfato potássico monobásico pH 7,2, o 

meio foi obtido conforme a Farmacopéia Americana (USP 29), “para 200 mL de 
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tampão fosfato pH 7,2, usar 50 mL de fosfato potássico monobásico 0,2M e 

adicionar NaOH 0,2M até pH 7,2 e completar volume com água destilada”. As 

amostras foram pesadas para se obter uma concentração de 10mg/mL de IND e 

adicionadas em balões de 50 mL completados os volumes até menisco. Os balões 

foram colocados em estufa de controle de temperatura e agitação magnética, onde a 

temperatura foi de 37°C e velocidade de agitação número 3, por um tempo de 48hrs. 

Após as 48hrs as amostras foram retiradas e filtradas em filtro Millipore® 0,45µm e 

lidas no espectrofotômetro á 318nm. Caso necessário, as amostras eram diluídas 

para cair na faixa correspondente à curva de calibração.  

 

4.2.1.6 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC).  

 

Técnica na qual se mede a diferença de energia fornecida à substância e a 

um material referência, em função da temperatura enquanto a substância e o 

material são submetidos a uma programação controlada de temperatura. Foi 

utilizado o aparelho Shimadzu DSC-50, com a razão de aquecimento de 10°C/min 

na faixa de aquecimento de 0° a 300°, realizado sob a atmosfera de nitrogênio com 

vazão de 50 mL/min, Foram pesados aproximadamente 4,5 mg de amostra, 

colocada no cadinho de alumina que foi lacrado e submetido à análise no aparelho. 

 

4.2.1.7 Espectroscopia no Infravermelho (IV) 

 

Os espectros na região do infravermelho foram obtidos em Aparelho FT IR 

NICOLET PROTEGE 460. As amostras foram misturadas com brometo de potássio 

(KBr) em um gral e prensados , em seguida submetidas a analise, com comprimento 

de onda 4000 a 500 cm-1. 
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4.2.1.8 Difração de Raio-X (XPDR) 

 

Os ensaios de difração das amostras de MF, DS, IND e Lactose SD foram 

realizados utilizando um difratômetro de raios-x modelo D5005 Bruker-Siemens, 

equipado com uma fonte selada de cobre de 2,2 kW. As análises foram executadas 

em varredura de ângulo entre 2 e 50 graus variando 0,02 graus/segundo e potência 

de 1200W (40kV e 30mA). 

 

4.2.2 Fluidodinâmica 

 

A avaliação da fluidodinâmica do leito foi realizada variando-se, para uma 

determinada carga de substrato, a vazão de entrada de ar no leito entre 0,15 e 1,5 

m3/min, e medindo-se a perda de carga correspondente com a ajuda de um 

manômetro em “U” contendo água. Foram utilizadas cargas de 250, 500, 750 e 

1000g de substrato (lactose “spray-dried”) e determinadas as perdas de carga 

(queda de pressão) correspondente a cada vazão de ar, produzindo assim a sua 

curva característica.  

 

4.2.3 Obtenção do Granulado por Solidificação de Material Fundido  

 

4.2.3.1 Planejamento Fatorial  

 

Para a realização dos ensaios no leito fluidizado, foi aplicado um 

planejamento fatorial Box-Behnken (BOX; HUNTER E HUNTER, 1978), onde cada 

fator foi estudado em três níveis +1, 0 e -1, e três variáveis X1, X2 e X3, num total de 

 



  

                                                                                                                                              48 

13 ensaios com mais 2 repetições no ponto central. A matriz de planejamento está 

mostrada na Tabela 2. Sendo X1 a vazão do ar de atomização (VAT); X2  a vazão de 

DS (VDS) e X3 a quantidade total de  DS aplicada sobre o substrato (QDS). 

Os valores reais (não codificados) destes três fatores variados nos 

experimentos são mostrados na Tabela 3. 

 

 

 
Tabela 2: Planejamento Box-Behnken. 

  Variáveis  
Experimento X1 X2 X3

1 -1 -1 0 
2 1 -1 0 
3 -1 1 0 
4 1 1 0 
5 -1 0 -1 
6 1 0 -1 
7 -1 0 1 
8 1 0 1 
9 0 -1 -1 
10 0 1 -1 
11 0 -1 1 
12 0 1 1 
13 0 0 0 
14 0 0 0 
15 0 0 0 
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Tabela 3: Valores não-codificados dos fatores do planejamento Box-Behnken. 

Experimento VAT (L/min) VDS (mL/min) QDS (g) 
1 25  3,7  136 
2 45  3,7  136 
3 25  11,0  136 
4 45  11,0  136 
5 25  7,3  102 
6 45  7,3  102 
7 25  7,3  170 
8 45  7,3  170 
9 35  3,7  102 
10 35  11,0  102 
11 35  3,7  170 
12 35  11,0  170 
13 35  7,3  136 
14 35  7,3  136 
15 35  7,3  136 

            * Pesagem componentes da DS, com 25% de IND. 

                               170g = 127,5g de PEG e 42,5g de IND 

                               136g = 102g de PEG e 34g de IND 

                               102g = 76,5g de PEG e 25,5g de IND          

 
 

Valores Fixados 
 

-Pressão ar atomização 4 bar 

-Altura bico Mínima (55cm do bico até a base) 

-Temperatura fita aquecedora 80°C 

-Temperatura banho  110°C 

-Ar fluidização Variável 

-Purgador 30 seg. 

-Concentração DS 25% IND 

-Carga substrato 340g 
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4.2.3.2 Granulação por solidificação de Material Fundido em Leito 

Fluidizado 

 

A granulação por solidificação de material fundido em leito fluidizado é 

composta por dois itens principais: o substrato e a dispersão fármaco/carreador. O 

substrato é o material que fica internamente no leito e sofre a pressão da entrada de 

ar, ocasionando a sua fluidização ou jorro, dependendo da disposição do regime. A 

DS, resultado da fusão de um polímero onde é incorporado o fármaco, 

caracterizando assim a DS liquefeita. 

O substrato de escolha foi a Lactose SD “Spray-Dried” e a DS foi do fármaco 

IND com polietilenoglicol 4000 nas proporções de 1:3 (IND:PEG) (25% IND).  

Para a execução dos experimentos de granulação foi necessário otimizar o 

processo, fazendo assim a pesagem de todo material, preparando a dispersão 

líquida, contento PEG e IND, conforme o planejamento e acionando a bomba 

peristáltica de circulação de óleo do sistema fechado para que o equipamento 

atingisse a temperatura desejada. Depois de o equipamento estabilizado na 

temperatura desejada e a dispersão liquefeita e na temperatura ideal, que neste 

processo foi fixada em 110°C, adiciona-se o substrato, na quantidade conforme 

planejamento, através da escotilha de visualização interna.  Neste momento foi 

acionado o soprador, alterando a pressão até que se atingisse a vazão desejada 

para a fluidização e também a pressão do ar de atomização pré-determinada 

conforme planejamento. Depois da fluidização estabilizada, era acionada a bomba 

peristáltica de alimentação da dispersão líquida, de seu reservatório até o bico 

atomizador, usando a vazão conforme o planejamento.  
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Durante o experimento de granulação eram monitorados a temperatura, a 

vazão e a umidade de entrada e saída de ar no equipamento, com o auxílio do 

termohigrômetro (MTH 1380, Minipa) e do anemômetro de ventoinha (MDA 11, 

Minipa). 

O monitoramento visual era através do visor frontal, a visualização se dava 

necessária para acompanhamento da fluidização, uma vez que com o aumento de 

tamanho e peso das partículas, era necessário o aumento da vazão de ar para 

manter a fluidização estável.   

 

4.2.4 Caracterização dos Granulados  

 

4.2.4.1 Distribuição granulométrica e cálculo do D50 

 

A distribuição granulométrica foi realizada em série de tamizes, 0,095mm, 

0,250mm, 0,425mm, 0,600mm, 0,850mm, 1,00mm 1,18mm, 1,4mm. Foi montado o 

conjunto em uma mesa vibratória (Bertel), com a freqüência de agitação nível 5 por 

um período de 7 minutos. Foi determinada a distribuição granulométrica de toda 

amostra coletada de cada experimento, essas pesagens variam de acordo com cada 

experimento, entre 350g à 450g. Cada fração de partículas retidas em cada uma das 

malhas usadas foi pesada, para o cálculo da porcentagem em relação ao todo. A 

distribuição cumulativa também foi calculada e a partir da curva obtida foi 

determinado o valor do diâmetro médio das partículas (D50).     

 

4.2.4.2 Densidade Aparente e Compactada 
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Em uma proveta graduada de 10 mL, previamente pesada, foi preenchida 

com as amostras dos granulados na íntegra de cada experimento separadamente 

até obter-se o volume de inicial (Vi) de 10 mL, e então pesada novamente para 

determinar a massa (m) e calculada a densidade aparente (ρa). 

 

ρa (g/mL)= m/Vi                                                       (6) 

 

 A proveta com a amostra foi submetida a um período de 2 minutos de 

agitação com o auxílio de uma mesa vibratória (Bertel) com vibração nível 5, até que 

o pó apresentasse uma redução de volume constante. Então foi anotado o volume 

final (Vf) ocupado pelo pó após agitação e calculou-se a densidade compactada (ρc) 

das partículas, conforme equação 7. Os testes foram feitos em triplicata. 

 

ρc (g/mL) = m/Vf                                                        (7) 

 

4.2.4.3 Determinação do Índice de Compressibilidade (índice de Carr) e 

do Fator de Hausner (FH) 

 

O índice de Carr (IC) e o fator de Hausner são características de fluidez e 

compactabilidade de pós, essa metodologia foi proposta por (WELLS, 1988). 

O índice de Carr (IC) foi determinado através d equação 8. 

 

IC (%) = [(ρc – ρa)/ ρc] . 100                                           (8) 
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O fator de Hausner (FH) foi determinado através da equação 9. 

FH = ρa / ρc                                                                             (9) 

onde:  

           ρa = densidade aparente das partículas (g/mL); 

          ρc = densidade compactada das partículas (g/mL). 

 

4.2.4.4 Ângulo de Repouso 

 

Para a avaliação do ângulo de repouso foi utilizada a metodologia descrita 

por AULTON (2005), onde o pó é escoado por um funil, sustentado por um suporte 

universal sobrepondo uma base de diâmetro conhecido até que fosse completada 

toda essa base. Com isso foi formado um cone, onde a altura deste cone foi medida 

através de régua com graduação 1mm. A base utilizada possui 2,5 cm de raio e a 

altura entre a base e bico do funil, de 5 cm. A Figura 10 ilustra o aparato utilizado. 

 

 
Figura 10: Aparato para medida do ângulo de repouso. 
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Para o cálculo do ângulo é utilizada a Equação 10.                                             

 

θ ° = tg-1. (h/r)                                                                   (10) 

 

4.2.4.5 Análise de Variância por Superfície de Resposta 

 

Os dados foram analisados estatisticamente usando o software Statística 7, 

usando o módulo “Visual General Linear Model”. Os níveis das variáveis foram 

selecionados dos dados experimentais para realização da análise estatística. Os 

níveis baixo (-1) médio (0) e alto (+1) são mostrados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Fatores, símbolos e níveis estudados no planejamento Box behnken 
 Níveis  

Fatores  Símbolo -1  0  +1  
Vazão Ar Atomização VAA (L/min) X1  25  35  45  

Vazão DS  VDS(mL/min) X2  3,7  7,3  11  

Quantidade de dispersão sólida (QDS, % p/p) X3  30 40  50  

 

4.2.4.6 Doseamento da IND no Granulado 

 

Os granulados das amostras escolhidas (Exp. 6 e 7) foram calibrados a 

partir da maior porcentagem de tamanho, em 0,600mm e 1,18mm respectivamente. 

Foram pesados 200mg de cada amostra e acrescentado metanol P.A. até completar 

volume em balão de 25 mL. Cada experimento foi realizado em triplicata. Os balões 

foram colocados em agitação por uma hora. As amostras foram filtradas em filtro de 

0,45 µm e diluídos em metanol PA / água destilada 50% v/v para leitura em 
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espectrofotômetro a 318nm de comprimento de onda e transformado em 

concentração através da curva de calibração. 

 

4.2.4.7 Análise Térmica dos Granulados 

 

Amostras dos experimentos 6 e 7 e uma mistura física nas mesmas 

proporções foram submetidas a análise de calorimetria exploratória diferencial 

(DSC). Uma massa de 3-5 g foi colocada em cadinho de alumina e levado ao 

aparelho Shimadzu DSC-50 para análise, com a razão de aquecimento de 10°C/min 

na faixa de aquecimento entre 22° a 300°C, realizado sob a atmosfera de nitrogênio 

com fluxo de 50 mL/min, onde foi realizado um aquecimento até 200°C, resfriado a 

temperatura ambiente inicial (± 22°C) e aquecido novamente até 300°C. 

 

4.2.4.8 Espectroscopia de Infra-vermelho dos Granulados 
 

Para esta análise foi utilizado o aparelho Perkin Elmer modelo Spectrum RX 

1 FT-IR. As amostras dos experimentos 6 e 7 foram misturadas em um gral com 

brometo de potássio, compactadas e submetidas à análise. 

 

4.2.4.9 “Hot Stage Microscopy” (HSM) 

 

Uma quantidade de amostra suficiente para cobrir uma lamínula, em torno 

de 3 mg da amostra, foram submetidas a análise por um aparelho de HSM, com uma 

variação na temperatura a uma taxa de 5°C por minuto até a temperatura de 120°C, 

ficando a esta temperatura por 5 minutos. As imagens foram capturadas de tempos 

em tempos conforme a amostra era fundida, por uma câmera (digital Collor 
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Sansung) acoplada a um microscópio eletrônico e a um programa de computador 

para analisar as imagens.  

 

4.2.4.10 Difração de Raio-X dos Granulados (XPDR) 

 

Os ensaios de difração das amostras dos experimentos 6 e 7 foram 

realizados utilizando um difratômetro de raios-x modelo D5005 Bruker-Siemens, 

equipado com uma fonte selada de cobre de 2,2 kW. As análises foram executadas 

em varredura de ângulo entre 2 e 50 graus variando 0,02 graus/segundo e potência 

de 1200W (40kV e 30mA). 

 

4.2.4.11 Análise da Morfologia das Partículas por Microscopia de 

Varredura Eletrônica (MEV) 

 

A morfologia dos granulados dos experimentos GR6 e GR7 obtidos do 

resultado do planejamento Box-Behnken foram avaliadas por MEV, onde as 

amostras dos grânulos receberam um revestimento de ouro no aparelho Bal-tec 

SCD-050 Sputter Coater e suas imagens foram obtidas através do microscópio 

eletrônico de varredura Jeol JSM-5200 Scanning Microscope nos aumentos de 100x 

e 1000x para as amostras dos grânulos do experimento GR6 e 50x e 500x para as 

amostras do experimento GR7. Os aumentos para a amostra de lactose SD foram 

de 75 e 350x.  

 

4.2.4.12 Perfil de dissolução das Cápsulas contendo os Granulados 
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Foi utilizado um dissolutor (Nova Ética modelo 299/6) para o ensaio de 

dissolução das cápsulas contendo os granulados dos experimentos GR6 e GR7 e 

também do fármaco sem adjuvantes (isolado) para comparação. Os meios utilizados 

foram o HCl 0,1N e tampão fosfato pH 7.2, adicionado nas cubas com volume de 

500mL e a quantidade de cada amostra foi calculada para se obter 40 mg de IND 

por cápsula em cada cuba. Os ensaios foram realizados em sextuplicata, utilizando o 

aparato I - no sistema de cestas e submetidos à velocidade de rotação de 75 rpm a 

37°C, em solução HCl 0,1N e tampão fosfato pH 7.2 durante 120 min. Foram 

coletadas amostras nos tempos: 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90 e 120 min, filtrados em 

filtros 0,45µm e lidos em espectrofotômetro no comprimento de onda de 318nm. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados serão abordados em 3 itens principais, um para a 

caracterização da fluidodinâmica aplicada ao leito; o segundo para a caracterização 

das dispersões sólidas e outro para os resultados provenientes dos granulados 

obtidos pelo equipamento leito fluidizado. 

 

5.1. Fluidodinâmica 

 

A fluidodinâmica do leito com o substrato (lactose “spray-dried”) foi estudada 

com a aplicação de métodos clássicos (Mathur e Epstein, 1974), de determinação de 

curvas características, quedas de pressão no leito, e velocidades de mínima 

fluidização. Estas informações são importantes para definir as condições 

operacionais do processo de granulação, como vazão de ar de fluidização e 

quantidade de substrato. 

As curvas características, ou seja, quedas de pressão em função da vazão 

de ar, de leitos com 250, 375, 500, 750 e 1.000 g de lactose, são apresentadas na 

Figura 11. Nas curvas correspondentes às cargas de 250 e 375 g de lactose 

mostram claramente o comportamento típico de leito fluidizado. Nestas curvas, com 

o aumento da vazão de ar há um aumento linear da queda de pressão no leito, que 

é devida à resistência do meio poroso, formado pela lactose, à passagem do ar 

(permeabilidade). Com a passagem do ar pelo leito, este exerce uma força de 

arraste aerodinâmico sobre cada partícula individualmente. A partir de certa 

velocidade, o arraste é grande suficiente para afastar as partículas, ocorrendo 

considerável expansão do leito. Quando o leito atinge a porosidade de mínima 
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fluidização, a queda de pressão não mais aumenta com a vazão de ar. Esta 

condição é a de “mínima fluidização”. Este comportamento, amplamente descrito na 

literatura como típico do leito fluidizado, pode ser muito bem observado nas curvas 

correspondentes às cargas de 250 e 375 g na Figura 11. 

No regime de jorro, as curvas são muito diferentes, pois há um pico de 

queda de pressão antes da fonte de partículas se formar, e na condição de “mínimo 

jorro” há uma queda abrupta da pressão e então esta permanece praticamente 

independente da vazão de ar (MATHUR e EPSTEIN, 1974). 
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Figura 11: Curvas características para leito fluidizado com lactose SD. (∆P x vazão 

de ar).  
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Observando a Figura 11, pode ser notado que a vazão de mínima fluidização 

para as cargas de 250 e 375 g de lactose são próximas, e correspondem a 0,678 e 

0,495 m/s. A velocidade de mínima fluidização é uma propriedade física da partícula, 

dependendo de sua forma, rugosidade, densidade e tamanho, e do fluido que está 

sendo utilizado para a fluidização, mas não depende da geometria da câmara ou 

leito fluidizado e nem da carga de partículas. Sendo assim, a velocidade de mínima 

fluidização da lactose utilizada é o valor encontrado para as curvas de 250 e 375g. 

As curvas para 500 e 750g de lactose apresentaram comportamento diferente, com 

características de jorro e de fluidização, uma vez que existe uma diminuição brusca 

na queda de pressão antes da estabilização, características estas específicas do 

leito de jorro. Já com 1.000g apresenta um comportamento diferente, apresentando 

características de fluidização, estabilizando a queda de pressão em 23 mmH2O com 

vazão de 0,4 até 0,78 m/s e depois sofrendo uma queda de pressão novamente por 

um período até a estabilização, essas características podem ser consideradas 

mistas de um jorro fluidizado. 

Os dados obtidos foram utilizados para montagem do planejamento fatorial 

de experimentos que foram aplicados no estudo da granulação e também serviu 

para a escolha da carga de substrato para os experimentos, que foi de 340g. 

 

5.2. Pré-formulação 

 

5.2.1. Validação de Método Analítico e Curva de Calibração  

 

5.2.1.1 Especificidade/seletividade 
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Nokodchi, et al., 2005 desenvolveram a sua curva de calibração originadas 

do mesmo meio solvente onde seria realizada a dissolução ou o ensaio de 

solubilidade. 

Nos estudos de especificidade ou seletividade de métodos para 

determinação do teor do fármaco, procede-se analisando a solução padrão do 

mesmo, em presença de quantidades conhecidas de possíveis interferentes 

(impurezas / excipientes / produtos de degradação), demonstrando-se que os 

resultados não são afetados pela presença de tais componentes. Para tanto, 

comparam-se os resultados com aqueles obtidos a partir do ensaio de soluções 

semelhantes isentas do fármaco. 

As Tabelas 5 e 6 mostram os dados obtidos para o ensaio de seletividade 

para as amostras de PEG e PEG/Lactose SD nos diferentes meios: HCl 0,1N, 

tampão fosfato pH 7.2,  metanol P.A.,  água; água/metanol P.A (50% v/v). 

 
Tabela 5: Dados da Seletividade do PEG 

Amostra Abs 1 Abs 2 Abs3 média 

HCl 0,015 0,017 0,015 0,0156 

Tampão fosfato 0 0,001 0,003 0,0013 

Água 0,002 0,002 0,001 0,0016 

água/metanol 0,001 0,003 0 0,0013 

metanol 0 0 0,001 0,0003 

 
 

Tabela 6: Dados da Seletividade do PEG/Lactose 
Amostra Abs 1 Abs 2 Abs3 média 

HCl 0,1N 0,005 0,004 0 0,003 

Tampão fosfato 0,003 0 0,003 0,002 

água 0 0 0,001 0,000 

água/metanol 0,001 0,005 0 0,002 

metanol 0,006 0,005 0,005 0,005 
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Os resultados mostram que o PEG e a lactose não são absorvidos pelo 

espectrofotômetro Campsec M330, no comprimento de onda de 318 nm. 

 

5.2.1.2- Linearidade 

 

A curva de calibração das soluções do padrão de IND em 10 concentrações 

diferentes (120 µg/mL, 80 µg/mL, 50 µg/mL, 40 µg/mL, 30 µg/mL, 22 µg/mL, 16 

µg/mL, 10 µg/mL, 4 µg/mL, 2,5 µg/mL) está ilustrada na Figura 12 Nenhuma 

concentração foi omitida, pois o objetivo desta curva analítica é verificar quais 

concentrações estão dentro da faixa linear. A área de cada concentração representa 

a média de três leituras.  

 

y = 0,0104x + 0,1097
R2 = 0,9009
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Figura 12: Curva de calibração das 10 concentrações do padrão indometacina. 
 

O cálculo da faixa linear foi dado pelo gráfico das respostas relativas no eixo 

y e as concentrações correspondentes em escala logarítmicas no eixo x. As 

respostas relativas e o log da concentração são dadas na Tabela 7 e o gráfico está 

visualizado na Figura 13. 
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Tabela 7: Respostas relativas e log da concentração. 

Concentração µg/mL Log concentração Respostas relativas 
(Absorvância / concentração)

2,5 0,39794 0,02 

4 0,60206 0,01475 

10 1 0,0152 

16 1,342423 0,01495 

22 1,477121 0,01543 

30 1,477121 0,01543 

40 1,60206 0,015325 

50 1,69897 0,01628 

80 1,90309 0,014175 

120 2,079181 0,009441 
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Figura 13: Gráficos das respostas relativas versus log da concentração 

 

Através da análise do gráfico da Figura 13, pode-se concluir que a faixa linear 

é de 40µg/mL a 4µg/mL. Depois de calculada a faixa linear, refez-se a curva 

analítica tirando as concentrações acima e abaixo da faixa linear, a curva de 

calibração, a equação de primeira ordem e o coeficiente de correlação estão 

ilustrados na Figura 14. 
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Curva calibração IND y = 0,0154x - 0,0009
R2 = 0,9993
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Figura 14: Curva de calibração com concentrações dentro da faixa linear. 

 

O coeficiente de correlação R2 permite uma estimativa da qualidade da 

curva obtida, pois quanto mais próximo de 1, menor a incerteza dos coeficientes de 

regressão estimados. A ANVISA (2002) recomenda um coeficiente de correlação 

igual ou maior a 0,99. O coeficiente de correlação de todas as 10 concentrações foi 

de 0,9009, estando inferior ao preconizado pela ANVISA (2002), porém retirando os 

pontos fora da faixa linear obtêm-se um R2 de 0,999, indicando ótima linearidade. A 

equação da reta obtida foi y= 0,0154x + 0,0009 sendo esta usada para quantificação 

de IND nas análises seguintes. Para experimentos que utilizem a curva de 

calibração em dias diferentes, uma nova curva era traçada para minimizar erros do 

equipamento. 

 

5.2.1.3 - Precisão e exatidão 

 

A precisão foi dada pelo coeficiente de variação e a exatidão pelo erro relativo 

de três triplicatas de duas concentrações preparadas no mesmo dia e os resultados 

estão expressos na Tabela 8. Pode-se observar que o coeficiente de variação 
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esteve muito menor que 15%, indicando assim boa precisão da metodologia 

empregada. Pode-se observar que o desvio não excedeu a 15%, indicando boa 

exatidão da metodologia. (ANVISA, 2002). 

 

Tabela 8: Precisão inter, intra-ensaio e exatidão (4 e 30  µg/mL nove amostras de 
cada).  

Concentração 
Intra-ensaio µg/mL 

CV % 
Intra-ensaio 

CV % 
Inter-ensaio Exatidão 

4,039 
3,974 
4,039 
3,974 
3,845 
3,910 
4,039 
3,974 
4,039 

1,714 2,123 99,17 

30,168 
30,039 
30,748 
30,039 
29,974 
30,619 
30,168 
29,974 
30,619 

1,029 1,101 100,87 

 

5.2.1.4 - Sensibilidade 

 

Os limites de quantificação e de detecção são muito importantes no caso de 

quantificação de substâncias com concentrações muito baixas. Os limites de 

quantificação e de detecção (calculados como descrito no item 4.4.2.3.5, equação 

10 e 11) foram respectivamente, 1,23 µg/mL e 0,48µg/mL.  
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5.2.2. Preparo das Dispersões Sólidas e Misturas Físicas 

 

As dispersões sólidas são obtidas através de um processo tecnológico que 

consiste em dispersar um fármaco em um carreador ou matriz no estado sólido, 

seguido de uma fusão, a fim de melhorar a solubilidade, a estabilidade, aumentar a 

taxa de dissolução, modular a ação terapêutica e a permeabilidade do fármaco 

através das membranas absortivas (HABIB, 2001). Fusão, dissolução e fusão 

seguida de dissolução são os métodos utilizados para obtenção do sistema 

disperso.  

Neste trabalho foi utilizado o método de fusão do carreador (polietilenoglicol 

4000) e dissolução da IND no PEG liquefeito. O resultado obtido foi uma dispersão 

sólida de cor amarelada, devido ás características da IND e depois de algum tempo 

essa cor perdeu um pouco da intensidade, fato este, também observado por FINI et 

al., 2005. As proporções escolhidas para obtenção das dispersões sólidas foram 

adequadas, pois as partículas resultantes da DS se mostraram homogêneas e 

consistentes, sendo que no processo de moagem e calibração das DS não houve 

problemas de umedecimento.  

O processo de obtenção da mistura física é um processo simples que 

consiste na calibração dos componentes da formulação em mesmo tamanho e em 

seguida misturando, deixando-os homogêneos. As misturas físicas obtidas foram 

homogêneas, de cor branca. Em comparação com as dispersões sólidas, ficaram 

ligeiramente menores uma vez que a mistura física teve tamanhos menores que 

0,355mm e as dispersões maiores que 0,355mm. 
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5.2.3 Dissolução 

 

A dissolução foi um importante teste para auxiliar na avaliação da eficiência 

do PEG 4000, medida em proporção, para facilitar a liberação da IND nos meios 

utilizados. Os teores de IND foram calculados a partir da curva de calibração. As 

concentrações de liberação da IND das dispersões sólidas das duas diferentes 

concentrações, 1:1 e 1:5 (IND/PEG), foram comparadas com liberação da IND sem 

adjuvantes no mesmo meio de dissolução. Os resultados mostraram que o pico 

máximo de liberação foi em 30’ onde a IND sem adjuvantes liberou 0,85%, a 

dispersão 1:5, 1,59% e a dispersão 1:1 liberou 6,07% do fármaco (Figura 15 e 

Tabela 9). A DS preparada na proporção de 1:1 mostrou um aumento de 7,14 vezes 

a quantidade liberada do fármaco, quando comparada com a IND sem adjuvantes 

(Tabela 10). 

 
 
 
Tabela 9: Tabela de porcentagem de liberação das diferentes proporções de 

PA/AG 
Tempo min % controle % PA/AG 1:5 % PA/AG 1:1 

0 0 0 0 

15 0,87 1,69 5,83 

30 0,855 1,59 6,07

45 0,847 1,41 5,56 

60 0,808 1,44 5,31 

90 0,847 1,49 5,09 

120 0,909 1,64 4,77 
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Figura 15: Gráfico da % de liberação da IND em dissolutor com meio HCl 0,1N. 

 

Tabela 10: Aumento da solubilidade (em fator de multiplicação). 

Tempo (min) IND/PEG 1:1  IND/PEG 1:5 

15 6.69 1.94 

30 7.14 1.86

45 6.56 1.66 

60 6.57 1.78 

90 5.31 1.75 

120 5.09 1.80 

 

5.2.4. Solubilidade em água e tampão fosfato pH 7.2 

 

Os resultados da solubilidade mostraram que a IND sem adjuvantes, em 

meio básico, tampão fosfato pH 7.2, obteve solubilidade de 1108,584µg/mL. Os 

melhores resultados da solubilidade foram com a dispersão sólida 01 e 03, nas 

proporções de 1:1 e 1:2 IND/PEG respectivamente. É notável o aumento de mais de 

130% e de 113% na solubilidade da IND, provavelmente devido a presença do 

polietilenoglicol nas amostras DS3 e DS1 respectivamente (Tabela 11). Autores 

como Fini, et al., 2002, conseguiram aumento da solubilidade da IND em 
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comprimidos preparados a partir de misturas físicas com PEG de pesos moleculares 

de 4000, 5500 e 6000, avaliados sob forças de compressão diferentes. Estes 

autores comprovaram em ensaio de dissolução que o PEG causa uma melhoria da 

solubilidade da droga. Nokhodchi, et al., 2005, também conseguiram provar que a 

solubilidade da IND é consideravelmente aumentada na presença de PEG de peso 

molecular 400.  

Contudo, conseguimos comprovar que o uso do PEG 4000 é adequado para 

granulação por “hot melt”, com objetivo de obter grânulos com boas características e 

aumentar a solubilidade do fármaco modelo.   

 Os resultados da solubilidade em água da IND são expressos na Tabela 12 

e mostram ligeiro aumento na solubilidade da IND isolada em relação ao pH 7.2. Os 

aumentos de solubilidade com a preparação de misturas e dispersões sólidas foram 

menores, porém significativos no DS1 e DS3 conforme foi no pH 7.2.   

 

 

Tabela 11: Resultados da solubilidade da IND em tampão fosfato pH 7.2 

IND/PEG amostra Conc. µg/mL % solubilizada % aumento solub.*

01:00 Ind. 
isolada 

1108,584 11.31 - 

01:01 MF 01 1897,846 19.36 71,22 

02:01 MF02 1496,638 15.27 35,02 

01:02 MF03 1552,544 15.84 40,07 

01:01 DS01 2361,537 24.09 113,062 

02:01 DS02 2183,953 22.28 97,04 

01:02 DS03 2558,852 26.11 130,86 

*aumento da solubilidade da IND comparada ao fármaco isolado. 
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Tabela 12: Resultado da solubilidade IND em água destilada. 

IND/PEG amostra conc. µg/mL % solubilizada % aumento solub.*

01:00 Ind. 
isolada 

23,093 0,23 - 

01:01 MF 01 36,315 0,36 57,89 

02:01 MF02 12,355 0,12 -46,27 

01:02 MF03 23,429 0,23 1,86 

01:01 DS01 31,416 0,31 36,59 

02:01 DS02 29,067 0,29 26,37 

01:02 DS03 31,348 0,31 36,29 

*aumento da solubilidade da IND comparada ao fármaco isolado. 

Na literatura, a solubilidade da IND em água é de 0,937 µg/mL 

(www.pharmacycode.com/indomethacin.html), muito abaixo dos encontrados neste 

trabalho. 

 

5.2.5. Calorimetria Exploratória Diferencial 

 

Os resultados das amostras analisadas por DSC estão expressas nas 

Figuras 16, 17 e 18. Na Figura 16 estão os termogramas do PEG e da IND isolados, 

onde a temperatura de fusão do PEG foi de 61,41°C e entalpia de (-)201,65J/g e a 

IND com ponto de fusão (PF) de 157,98°C e entalpia de (-)90,74°C. (Tabela 13). O 

termograma indica que forma da IND em nosso estudo é a II (γ), para a qual foi 

descrito um PF com valores entre 153 e 162°C por alguns autores (SHAN-YANG 

LIN, 1992; HANCOCK e PARKS-1999; HANDI, et al., 2003). 

. Na Figura 17 estão os termogramas das dispersões sólidas e na Figura 18 

os das misturas físicas. Em uma das dispersões sólidas (DS2) (Figura 17) é notado 

o pico de fusão da IND com entalpia de (-)20,46 J/g e temperatura de fusão em 

142,76°C, a apresentada na MF2 (Figura 18) com PF sensivelmente mais elevada, 
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com 148,69°C e (-)9.3 J/g, conforme Tabela 13, resultados diferentes dos 

apresentados pela IND isolada. Apesar de algumas amostras apresentarem picos de 

fusão do fármaco e outras não, e os picos apresentados não correspondem ao da 

forma γ da IND, não é possível afirmar que a ausência destes picos de fusão da IND 

seja devida á algum tipo de interação, mas possivelmente por sua diluição. Nas 

concentrações mais elevada de IND nas amostras DS2 e MF2 aparecem os picos de 

fusão da IND, assim uma explicação poderia ser que com a temperatura de fusão 

mais baixa do PEG, durante a varredura de temperatura, a IND pode estar sendo 

dissolvida no PEG antes de chegar a seu PF. O mesmo fenômeno foi relatado por 

Fini, et al., 2002. 

Os dados da Tabela 13, mostram as diferentes temperaturas de fusão das 

formas cristalinas da IND, PEG, MF e DS.  

 

Tabela 13: Tabela de resultados de temperatura de fusão e entalpia   

Amostra 
Pico de fusão 

PEG Entalpia (-)
Pico de fusão 

 IND Entalpia (-) 
        IND  157.98°C 90.74J/g 

PEG 61.41°C 201.65J/g ---- ----- 

MF1 60.16°C 97.04J/g ------ ------ 

MF2 60.17°C 84,59J/g 148.69°C 9.3J/g 

MF3 60.26°C 92.81J/g ------ ---- 

DS1 58.16°C 85.12J/g ----- ---- 

DS2 56.83°C 61.62J/g 142.76°C 20.46J/g

DS3 57.7°C 112.18J/g ------ ----- 
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Figura 16: DSC do PEG (temp. 61,41°C) e IND (temp. 157,98°C) 
 

 
Figura 17: DSC das dispersões sólidas, DS1, DS2, DS3 
 

 
Figura 18: DSC das misturas físicas, MF1, MF2 e MF3 
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5.2.6. Análise Espectroscópica de Infra-Vermelho 

 

Figura 19: Fórmula estrutural da Indometacina 

 

O polietilenoglicol tem formula molecular HO.CH2.(CH2.O.CH2)n.CH2.OH, 

onde n representa o numero de grupos de oxido de etileno. 

As principais bandas observadas no espectro de infra-vermelho são 

mostradas nas Tabelas 14 e 15. O espectro de infra-vermelho apresentou bons 

resultados, onde nas misturas físicas (MF) e dispersões sólidas (DS), mantiveram-se 

as principais bandas tanto do PEG quanto da IND. A Figura 20 mostra as principais 

bandas da IND e do PEG na região entre 4.000 e 2.000. A Figura 21 mostra as 

principais bandas das MF e DS encontradas no espectro que são: a ±3370.01 (N-H) 

da IND, a ±2886.04 (C-H) do PEG. O estiramento C-H de grupamento aromático 

(2926.94) da IND fica sobreposta pelo estiramento axial C-H (2.886) do 

polietilenoglicol, tanto na mistura física quanto na dispersão sólida, deixando as 

bandas mais estreitas nesta região. As bandas largas presentes na IND isolada, que 

foram em parte sobrepostas pelas bandas do PEG, tiveram este alargamento 

possivelmente pelas ligações de hidrogênio que ocorrem.  

A Figura 22 mostra o infra-vermelho da IND entre 2000 e 500, com as 

principais bandas de C=O (±1700.00), característica marcante da forma II (γ) dos 

cristais da IND com estiramento duplo (1716.68 e 1691.04),  bandas (1469 e 
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1479.00) correspondentes a C=C e C-O-C (± 1080) . A Figura 23 mostra o infra-

vermelho do PEG entre 2000 e 500, com a principal banda de C-O-C (1109.9). 

Na Figura 24, amostras das misturas físicas e das dispersões sólidas entre 

as regiões de 1800 e 1400, podemos confirmar a existência de bandas em torno de 

1700 que correspondem a carbonila e também a deformação axial C=C do anel 

aromático (1479) da IND.  

A Figura 25 mostra a análise de infra-vermelho  de todas as amostras de 

misturas físicas e das dispersões sólidas dentre as regiões de 1300 e 700. As 

bandas características destas regiões são as C-O-C (±1110) do PEG e C-O-C 

(±1080) da IND. São regiões bem próximas, porém, as bandas são evidentes e 

intensas em todas as amostras 

As principais bandas de caracterização tanto do PA (IND) quanto do AG 

(PEG) ficaram em destaque, variando nas intensidades da banda devido às 

concentrações das amostras. Sendo assim, podemos considerar que não houve 

nenhuma interação química entre IND e PEG, uma vez que não ocorreu o 

aparecimento de bandas referentes a funções orgânicas além daquelas presentes 

nos espectros das amostras isoladas. 

 

Tabela 14: Principais bandas e deformações do PEG 4000 

Bandas PEG 4000 Deformações   

2886.16 deformação axial C-H 

1360.08  deformação axial C-C 

1343.8 deformação axial C-C 

1469.34 deformação angular C-H 

1109.9 deformação axial C-O-C 
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Tabela 15: Principais bandas e deformações da Indometacina 

Bandas Ind. Deformações   

3369.72 deformação axial N-H  

2926.94 deformação axial C-H  

1716.60 deformação axial C=O  

1691.03 deformação axial C=O   

1589.77 deformação axial C=C do anel aromático 

1479.92 deformação axial C=C do anel aromático 

1086 deformação axial C-O-C   

736.8 deformação axial C-Cl  

 

 

 

 

  
Figura 20: Análise infra-vermelho Indometacina (IND) e Polietilenoglicol (PEG) 

 principais bandas a 3370.01 (       )  (N-H) e   (      )2886.04 (C-H) 
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A                                         B                               C 

  

0 
D                                              E                                       F 
Figura 21: Amostra deformação infra vermelho:  A-DS1, B-DS2, C-DS3, D-MF1,                  

E-MF2, F-MF3. principais bandas a 3370.01 (       )  (N-H) e (     )2886.04 (C-H) do PEG. 
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Figura 22: Infra-vermelho da indometacina entre 2000 e 500. (      )       Bandas 

C=O da indometacina (±1700.00) (estiramento duplo).   (      ) bandas (1469 e 1479.00)  

correspondentes a C=C;   (       )  banda C-O-C (1086) e (      ) C-Cl (± 736.8). 

 

 

 

 
Figura 23: Infra-vermelho do PEG entre 2000 e 500.    (       ) Banda de 

deformação axial C-O-C (1109.9). 
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Figura 24: Amostras de deformação de infra-vermelho entre 1800 e 1400.   

A- DS1, B- DS2, C- DS3, D- MF1, E-MF2, F-MF3.  (        )  Bandas C=O da indometacina 

(±1700.00).  (        )   (1469 e 1479.00) correspondentes a C=C (ind) e C-H (PEG). 
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Figura 25: Análise deformação do Infra-vermelho entre 1300 e 700 com as 

principais bandas (± 1.100) C-O-C (PEG) (      ) e (± 1080) C-O-C (IND) (     ). A-MF1, 

B- MF2, C-MF3, D- DS1, E- DS2, F- DS3. 
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5.2.7. Difração de Raio-X (XPDR) 

A difração de raio-x é um aparato de suma importância para avaliação de 

polimorfos. Muitos autores já se utilizaram desta ferramenta para classificação dos 

vários polimorfos apresentados pela IND. (SHAN-YANG LIN, 1992; PING TONG E 

GEORGE ZOGRAFI, 2001, BATES, et al., 2006, MARINI, et al., 2003, HANCOCK E 

MICHAEL PARKS, 1999, GUPTA, et al., 2002, MAKIKO FUJII, et al., 2004). 

Segundo (SHAN-YANG LIN, 1992) os picos observados na difração de raio-

x para a forma γ da IND em 2θ(°) até 30 são: 10.2, 11.6, 17.0, 19.6, 20.8, 21.8, 24.0, 

26.6, 27.5 e 29.3. Os resultados obtidos para a IND no presente trabalho são: 10.3, 

11.78, 17.18, 19.6, 21.9, 24.1, 26.7, 27.58, 29.46, que podem ser confirmadas na 

Figura 26. 
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Figura 26:  Difratograma da forma γ IND. 

 

Na Figura 27, estão os difratogramas dos componentes utilizados para a 

formulação dos granulados, onde são visíveis os picos característicos da lactose SD 

(2θ(°) = 12.68, 16.58, 20.16, 23.96, 25.76 e 37.8) e do PEG 4000 (2θ(°) = 19.04, 

23.18, 26.78, 36.02). 
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Figura 27: Difratogramas dos componentes da formulação dos granulados. 
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Figura 28: Difratogramas de Raio-X da IND, MF1:3 e DS1:3  

 

Na Figura 28 estão os difratogramas das amostras de DS1:3 e MF1:3, estas 

amostras contêm os três componentes da formulação (PEG, IND e Lactose SD), 

uma vez que os testes anteriores não foram realizados com a lactose SD. Os 

resultados mostraram que os picos característicos da IND sofreram uma pequena 
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alteração de intensidade, porém, os ângulos não foram alterados e tampouco 

apareceram picos diferentes dos apresentados pelos componentes da formulação.  

A concentração das DS e MF foram alteradas devido a testes com o leito 

fluidizado nos mostrar que a concentração dos testes anteriores não seriam 

possíveis de circular pelo sistema atomizador, sendo assim, uma proporção de 1 

parte de IND para 3 partes de PEG foram manipuladas para os testes que ainda 

serão realizados.  

 

5.3 Caracterização dos Granulados obtidos pelo processo de 

“Granulação por solidificação de Material Fundido” (GSMF) 

 

O processo de granulação foi relativamente rápido, em torno de 25 minutos 

para cada experimento. Durante o processo de granulação a temperatura de entrada 

e saída do ar foram monitoradas e não houve grandes variações entre os 

experimentos, ficando a temperatura de entrada do ar de fluidização em 25°C (±2) e 

de saída de 30°C (±2). O tempo de duração de cada experimento variou entre 30 à 

50 minutos, dependendo principalmente da QDS e da VDS, onde com quantidades 

maiores de DS e com vazões menores, o tempo de granulação era maior. E com 

vazões maiores e quantidades de DS menores, o tempo de granulação foram 

menores. 

Visualmente, através da escotilha do corpo do leito, era acompanhado o 

processo, onde conforme havia o crescimento do granulado, se tornando mais 

volumosos e pesados, a quantidade de entrada de ar de fluidização era aumentada 

para evitar a “morte do leito”, ponto onde as partículas param de fluidizar. Um dado 

importante durante o processo pode ser notado, conforme o pó da lactose SD era 
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aglomerada pela DS, formando o granulado, conseqüentemente aumentando de 

tamanho e de peso, o leito fluidizado passava por um processo de transformação de 

regime, passando de leito fluidizado para leito de jorro, ou seja, de um fluxo 

desordenado e pulsátil, ele passou a formar uma fonte na região central a qual as 

partículas eram elevadas pela corrente de ar desta região central e desciam pela 

região anular até a região central do fluxo de ar novamente, comprovando assim a 

fluidodinânima estudada anteriormente, onde o leito se portava como sendo de jorro, 

e/ou jorro fluidizado, com quantidades iguais ou superiores a 500 mg de carga. 

 

5.3.1. Distribuição Granulométrica e D50 

 

O tamanho das partículas têm influência importante sobre a liberação dos 

fármacos e altera significativamente suas características físico-químicas. A 

uniformidade de um grânulo ou de uma forma farmacêutica depende em grande 

parte do tamanho das partículas e da distribuição do fármaco em toda formulação. 

Para avaliar o tamanho e distribuição das partículas, o método de tamisação é o 

mais utilizado e sua principal vantagem é a simplicidade da técnica e do 

equipamento (ANSEL,et al., 2000).   

As Figuras 29, 30 e 31 mostram os gráficos da distribuição granulométrica e 

cumulativa dos grânulos obtidos pelo leito fluidizado utilizando o planejamento Box-

behnken. 
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Tabela 16: Distribuição granulométrica dos experimentos 1-8. 

N° 
Tamanho 

malha 
(mm) 

Exp. 1 
(%) 

Exp. 2 
(%) 

Exp. 3 
(%) 

Exp. 4 
(%) 

Exp. 5 
(%) 

Exp. 6 
(%) 

Exp. 7 
(%) 

Exp. 8  
(%) 

1 > 0.096 3,67 6,41 4,74 2,35 4,74 2,88 2,59 1,26 

2 > 0.250 2,88 4,78 5,19 3,12 6,37 5,85 10,13 8,68 

3 > 0.425 4,55 19,44 12,82 18,02 16,43 15,55 10,37 11,83 

4 > 0.600 23,32 9,1 5,57 10,59 9,67 27,66 6,95 17,37 

5 > 0.850 18,65 37,5 19,98 33,1 23,47 18,27 13,35 14,72 

6 > 1.00 22,16 15,57 15,49 11,75 12,03 12,7 10,5 16,95 

7 > 1.18 3,72 6,29 13,87 21,07 23,8 16,44 21,24 23,95

8 > 1.40 21,04 0,91 19,27 0 3,48 0,65 24,86 5,23 

9 > 1.70 0 0 3,06 0 0 0 0 0 

 soma% 99,99 100 99,99 100 99,99 100 99,99 99,99 

 
 
Tabela 17: Distribuição granulométrica dos experimentos de 9-15. 

N° 

Tamanho 
malha 
(mm) 

Exp. 9 
(%) 

Exp. 10 
(%) 

Exp. 11 
(%) 

Exp. 12 
(%) 

Exp. 13 
(%) 

Exp. 14 
(%) 

Exp. 15 
(%) 

1 > 0.096 0,92 1,79 1,79 1,57 0,81 2,37 2,43 

2 > 0.250 10,53 9,41 11,61 7,72 2,77 12,84 11,43 

3 > 0.425 22,71 26,65 22,21 12,33 19,72 23,25 18,93

4 > 0.600 11,83 12,92 15,07 15,34 26,07 21,19 18

5 > 0.850 23,15 24,04 24,95 22,94 23,83 25,26 15,5 

6 > 1.00 11,67 16,87 16,66 12,02 11,89 11,32 16,82 

7 > 1.18 18,01 5,86 5,78 18,91 12,09 2,9 12,94 

8 > 1.40 1,18 2,46 1,92 9,16 2,81 0,87 3,96 

9 > 1.70 0 0 0 0 0 0 0 

 soma% 100 100 99,99 99,99 99,99 100 100,01 

 

A seguir encontram-se os gráficos da distribuição granulométrica e a 

cumulativa do crescimento do granulado (Figuras, 29, 30, 31). Através dos gráficos é 

possível notar que a distribuição entre os experimentos foi bastante variada, em 
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relação ao tamanho, fato que se esperava devido às combinações de variações em 

pontos importantes do leito em cada experimento.  As Tabelas 16 e 17 mostram em 

destaque as maiores porcentagens do tamanho dos granulados em cada 

experimento, podendo assim comparar os resultados entre si, e entre cada 

experimento. 
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Figura 29: Distribuição granulométrica e cumulativa dos experimentos de 1-

6 com variáveis de acordo com planejamento fatorial (VAA, VDS, QDS: exp. 1 (-1,    

-1, 0); exp. 2 (1, -1, 0); exp. 3 (-1, 1, 0); exp. 4 (1, 1, 0); exp. 5 (-1, 0, -1); exp. 6 (1, 0,      

-1). 
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O eixo do “tamanho do granulado” está enumerado conforme números da 

Tabela 16. 
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Figura 30: Distribuição granulométrica e cumulativa dos experimentos de 7-

12 com variáveis de acordo com planejamento fatorial (VAA, VDS, QDS: exp. 7 (-1, 

0, 1); exp. 8 (1, 0, 1); exp. 9 (0, -1, -1); exp. 10 (0, 1, -1); exp. 11 (0, -1, 1); exp. 12 (0, 

1, 1) . O eixo do “tamanho do granulado” está enumerado conforme números da 

Tabela 16. 
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Figura 31: Distribuição granulométrica e cumulativa dos experimentos de 

13-15 com variáveis de acordo com planejamento fatorial (VAA, VDS, QDS: exp. 13 

(0, 0, 0); exp. 14 (0, 0, 0); exp. 15 (0, 0, 0). O eixo do “tamanho do granulado”, está 

enumerado conforme números da Tabela 16. 

 
 
Comparando os resultados apresentados pela granulometria com as 

variáveis do planejamento (Tabela 2) é possível notar que a quantidade de DS 

(QDS) interfere diretamente no tamanho do granulado, uma vez que os 

experimentos de quantidade maior de DS há uma porcentagem maior de granulados 

com tamanho acima de 0,850mm.  O tamanho da lactose SD varia de 30 a 200 µm e 

seu D50 foi determinado em 53 µm (KFURI, C.R., 2008). Com isso, os resultados 

mostram que quase não houve partículas que não granularam, pois, a quantidade de 

partículas de tamanho mínimo, entre 0,096 e 0,250mm variou em média 3% do total 

das partículas. Com o aumento substancial das partículas do substrato utilizado no 

processo, podemos afirmar que ocorreu uma aglomeração ou granulação do 

substrato com a DS de PEG com IND e não o revestimento, pois, a aglomeração é 
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resultado da adesão de pequenas partículas maiores com diâmetro de no mínimo 

duas vezes o tamanho da partícula inicial (IVESON, et al., 2001) e também acontece 

quando as gotículas atomizadas de agente aglutinante servem como um núcleo 

onde as partículas do substrato irão se aderir (BORINI, CARVALHO e FREITAS, 

2006). 

Para um melhor entendimento dos efeitos dos fatores estudados sobre o 

processo de granulação, utilizamos a cinética de crescimento e uma análise do D50, 

ou seja, tamanho médio dos grânulos formados, e a estatística obtida através da 

análise de variância (ANOVA) sobre os efeitos do D50.  A Tabela 18 mostra os dados 

de cada experimento com os valores de D50. 

 

Tabela 18. Dados D50 final de cada experimento 

Experimento VAA L/min VDS mL/min QDS % D50 mm 

1 25 3,7 40 0,778 
2 45 3,7 40 0,575 
3 25 11 40 0,806 
4 45 11 40 0,673 
5 25 7,3 30 0,683 
6 45 7,3 30 0,602
7 25 7,3 50 0,824
8 45 7,3 50 0,723 
9 35 3,7 30 0,598 

10 35 11 30 0,542 
11 35 3,7 50 0,54 
12 35 11 50 0,719 
13 35 7,3 40 0,614 
14 35 7,3 40 0,479 
15 35 7,3 40 0,589 

 

Os valores de D50 variaram entre 0,479 á 0,824 mm, sendo o experimento 

número 7 correspondente aos maiores granulados.  A Tabela 19 mostra a análise de 

variância do D50. Para a análise, foi estudado o efeito linear de 3 fatores, e de suas 
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interações cruzadas. Foram considerados significantes os efeitos com níveis até 

10% 

 
Tabela 19: Análise de variância do fator de D50 dos grânulos 

Efeito Parâ-
metro 

Soma 
Quadra 

dos 

Graus de 
Líber 
dade 

Quadrado 
Médio 

F p 

Intercept 0.6496 6.331002 1 6.331002 659.56 0.0000 

VAA  -0.0647 0.033541 1 0.033541 3.4942 0.0985*

VDS  0.0311 0.007750 1 0.007750 0.8074 0.3951 

QDS  0.0476 0.018145 1 0.018145 1.8904 0.2064 

VAA *VDS  0.0175 0.001225 1 0.001225 0.1276 0.7301 

VAA *QDS -0.0050 0.000100 1 0.000100 0.0104 0.9212 

VDS *QDS  0.0587 0.013806 1 0.013806 1.4383 0.2647 

Error  0.076790 8 0.009599   

*valores significativos 
 

Como é visto na Figura 32 e 33, a VAA exerceu influência significativa a 10% 

sobre o D50, ou seja, a vazão do ar de atomização influencia diretamente sobre o 

tamanho das partículas. Desta maneira a equação (11) que rege este determinado 

parâmetro é em função apenas da VAA. O valor de R= 0,701894 e R2 = 0,4926. 
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Figura 32: Gráfico de superfície resposta do D50 em função de QDS e VAA. 
 
 
 

 

 
 

Figura 33: Gráfico de superfície resposta do D50 em função de VDS e VAA. 
 

5.3.2. Densidade Aparente e Densidade Compactada 
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 Os valores das densidades aparente e compactada, estão expressos na 

Tabela 20. Praticamente não houve diferenças entre as densidades dos 

experimentos, obtendo uma variação de 0,08 g/mL, porém, essas densidades nos 

serviram para calcular o fator de Hausner e o índice de Carr. 

 

Tabela 20: Densidades aparente (ρa) e compactada (ρc) dos granulados 

Experimento VAA L/min VDS mL/min QDS % ρa (g/mL) ρc (g/mL)
1 25 3,7 40 0,3995 0,4534 
2 45 3,7 40 0,4295 0,4799 
3 25 11 40 0,41785 0,4529 
4 45 11 40 0,3919 0,4593 
5 25 7,3 30 0,3934 0,4427 
6 45 7,3 30 0,39305 0,4415 
7 25 7,3 50 0,39655 0,4311 
8 45 7,3 50 0,3257 0,3774 
9 35 3,7 30 0,36105 0,4175 

10 35 11 30 0,3628 0,4099 
11 35 3,7 50 0,3482 0,4026 
12 35 11 50 0,3674 0,4175 
13 35 7,3 40 0,3665 0,4094 
14 35 7,3 40 0,3714 0,4219 
15 35 7,3 40 0,3736 0,4267 

 

5.3.3. Determinação do Índice de Compressibilidade (índice de Carr) e 

do Fator de Hausner (FH) 

 

As propriedades de fluxo dos pós são de grande importância e podem ser 

estudadas através da determinação da densidade aparente e do ângulo de repouso. 

Um simples guia empírico sobre a fluidez dos pós é obtido com o índice de 

compressibilidade ou índice de Carr.  

O índice de Carr é mais uma avaliação da consolidação do pó já que 

compactação não está envolvida e a interpretação de seus valores é mostrada na 

Tabela 21. Um segundo índice foi definido por Hausner 1967, semelhante ao índice 
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de Carr. Valores menores que 1,25 indicam que o pó apresenta boa fluidez, 

enquanto valores maiores que 1,5 indicam que a fluidez do pó é pobre (WELLS, 

1988). 

Pode-se então concluir que as propriedades de fluxo são melhoradas à 

medida que diminui o índice de Carr e o fator de Hausner. 

O IC e FH foram obtidos a partir das equações 8 e 9, estando apresentados 

na Tabela 22. 

 
Tabela 21 : Interpretação do índice de Carr para a fluidez de pós (adaptado de 

WELLS, 1988). 

   Índice de Carr (%)                                Fluidez 
  05 a 15                                                   excelente 
  12 a 16                                                   boa 
  18 a 21                                                   moderada 
  23 a 35                                                   pobre 
  33 a 38                                                   Muito pobre 
  > 40                                                        Muito muito pobre 

 

Tabela 22: Fator Hausner e Índice Carr dos grânulos 

Experimento FH IC 

1 1,135 11,885 
2 1,117 10,497 
3 1,084 7,741 
4 1,172 14,665 
5 1,125 11,136 
6 1,123 10,982
7 1,087 8,016
8 1,159 13,705 
9 1,156 13,522 
10 1,13 11,498 
11 1,156 13,514 
12 1,136 11,993 
13 1,117 10,475 
14 1,136 11,976 
15 1,142 12,435 
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Os resultados obtidos do IC e FH indicam que todos os experimentos 

obtiveram uma excelente fluidez. 

Os resultados da análise de variância (ANOVA) para o efeito dos fatores 

sobre IC e FH são mostrados nas Tabelas 23 e 24. 

 
Tabela 23: Análise de variância do Índice de Carr dos grânulos 

Efeito Parâ-
metro 

Soma 
Quadra- 

dos 

Graus de
Liberda- 

de 

Quadrado 
Médio 

F p 

Intercept 11.6026 2019.328 1 2019.328 1562.136 0.0000 

VAA 1.3838 15.321 1 15.321 11.852 0.0088*

VDS -0.4401 1.550 1 1.550 1.199 0.3052 

QDS 0.0112 0.001 1 0.001 0.001 0.9786 

VAA *VDS 2.0780 17.272 1 17.272 13.362 0.0064*

VAA *QDS 1.4607 8.535 1 8.535 6.603 0.0331*

VDS *QDS 0.1257 0.063 1 0.063 0.049 0.8306 

Error  10.341 8 1.293   

*valores significativos 
 

Observa-se que no IC, os parâmetros que influenciaram significativamente 

foram a VAA assim como as interações VAA*QDS e VAA*VDS, nota-se que todas as 

influências ocorreram de forma positiva conforme mostrada na análise estatística, 

Tabela 23, com uma significância de 1%, 1% e 5%, respectivamente, e o 

experimento 7 obteve o melhor resultado (IC=8,016 e FH=1,087). O valor do 

coeficiente de correlação foi R=0,8973 e R2 = 0,8052. Desta maneira a equação 

resultante (12) que rege o parâmetro IC é dada por: 
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Figura 34: Gráfico de superfície resposta do índice de compressibilidade (IC) em 

função de VDS e VAA. 

 

 

 
 

 
Figura 35: Gráfico de superfície resposta do índice de compressibilidade (IC) em 

função de QDS e VAA. 
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Tabela 24: Análise de variância do fator de Hausner dos grânulos 

Efeito Parâ-
metro 

Soma 
Quadra- 

dos 

Graus de
Liberda- 

de 
Quadrado 

Médio F p 

Intercept 1.1316 19.21004 1 19.21004 91813.40 0.0000 

VAA  0.0175 0.00245 1 0.00245 11.71 0.0091*

VDS  -0.0052 0.00022 1 0.00022 1.05 0.3347 

QDS  0.0005 0.00000 1 0.00000 0.01 0.9245 

VAA *VDS  0.0265 0.00281 1 0.00281 13.43 0.0064*

VAA *QDS 0.0185 0.00137 1 0.00137 6.54 0.0338*

VDS *QDS  0.0015 0.00001 1 0.00001 0.04 0.8409 

Error  0.00167 8 0.00021   

 

A Tabela 24 apresenta os dados referentes à análise estatística do FH, a 

mesma mostrou que o FH foi influenciado positivamente pelas variáveis VAA e pelas 

interações VAA*VDS e VAA*QDS a um grau de significância com valores 

expressivos, 1%, 1% e 5%, respectivamente, e R=0,8966 e R2= 0,8038 semelhantes 

ao IC, discutido anteriormente; o que era esperado, uma vez que os dois parâmetros 

relacionam-se a compressibilidade  e fluidez do material. Assim a equação 13 

representa o FH. 
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As Figuras 36 e 37 corroboram para os dados apresentados, demonstrando 

a influência da VAA com o QDS e com o VDS, notando o excelente resultado de 

significância através da inclinação da reta. 
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Figura 36: Gráfico de superfície resposta do FH em função de QDS e VAA. 
 

 
Figura 37: Gráfico de superfície resposta do FH em função de VDS e VAA. 
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5.3.4 Ângulo de Repouso 

 

O ângulo de repouso tem sido utilizado como método indireto para 

quantificar a escoabilidade dos pós, em função de sua relação com a coesão entre 

as partículas. Pós com ângulo de repouso maiores que 50° possuem, em geral, 

propriedades de fluxo deficientes, quanto ângulos de repouso mínimos, 25°, 

correspondem à propriedades de fluxos muito boas, fluxos abaixo de 40°, possuem 

propriedades aceitáveis segundo AULTON (2005). 

A Tabela 25 mostra os resultados do ângulo de repouso. Os valores da 

maioria dos experimentos ficaram relativamente dentro do limite de boa fluidez, 

abaixo de 40°. 

A análise de variância para o ângulo de repouso, apresentado na Tabela 26 

mostra que não houve influência significativa  nos resultados dos experimentos. 

 

Tabela 25: Ângulo de Repouso dos granulados 

Experimento VAA L/min VDS mL/min QDS % Anglo repouso

1 25 3,7 40 35,75° 
2 45 3,7 40 37,23° 
3 25 11 40 37,23° 
4 45 11 40 38,66° 
5 25 7,3 30 40,69° 
6 45 7,3 30 38,66°
7 25 7,3 50 37,95°
8 45 7,3 50 38,66° 
9 35 3,7 30 38,66° 
10 35 11 30 37,95° 
11 35 3,7 50 42,61° 
12 35 11 50 41,35° 
13 35 7,3 40 39,35° 
14 35 7,3 40 38,66° 
15 35 7,3 40 38,66° 
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Tabela 26: Análise de variância para o Ângulo de Repouso 

Efeito Parâ-
metro 

Soma 
Quadra- 

dos 

Graus de
Liberda- 

de 
Quadrado 

Médio F p 

Intercept 38.80467 22587.03 1 22587.03 5068.384 0.0000 

VAA  0.19875 0.32 1 0.32 0.071 0.7967 

VDS  0.11750 0.11 1 0.11 0.025 0.8788 

QDS  0.57625 2.66 1 2.66 0.596 0.4622 

VAA *VDS  -0.01250 0.00 1 0.00 0.000 0.9908 

VAA *QDS 0.68500 1.88 1 1.88 0.421 0.5345 

VDS *QDS  -0.13750 0.08 1 0.08 0.017 0.8995 

Error  35.65 8 4.46   

 

 
5.3.5 Doseamento de IND nos Granulados  

 

Tabela 27: Doseamento de IND no granulado 

Experimento % IND teórica 

nos granulados

[  ] µg/mL nos 

granulados 

% IND 

encontrada 

1 7,143 35,716 11,1613 

2 7,143 33,265 10,3952 

3 7,143 32,877 10,2742 

4 7,143 30,490 9,5282 

5 5,769 27,523 8,6008 

6 5,769 28,232 8,8226

7 8,333 39,329 12,2903

8 8,333 35,071 10,9597 

9 5,769 27,716 8,6613 

10 5,769 28,297 8,8427 

11 8,333 36,555 11,4234 

12 8,333 39,910 12,4718 

13 7,143 35,781 11,1815 

14 7,143 33,716 10,5363 

15 7,143 33,265 10,3952 
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A concentração ([ ]) de IND foi uma das variáveis avaliadas durante o 

processo, uma vez que está na proporção de 25% na DS e a mesma variou entre 30 

e 50% da carga de substrato, conforme o planejamento Box-Behnken. As 

concentrações de IND também podem ser influenciadas pela menor quantidade de 

lactose disponível para a granulação., como mostra a Tabela 27 as porcentagens de 

IND em cada experimento variou entre 8,6 a 12,4%, maior do que a porcentagem 

teórica (5,8 – 9,6%). Isso se deve ao fato de que partículas de lactose SD ficaram 

retidas no filtro da parte superior do leito não se soltando com a ação do purgador e 

também parte deles ficavam presas na parede do leito, fazendo com que menores 

quantidades de substrato ficassem disponíveis para a granulação. Esta perda de 

lactose disponível a granulação causa o aumento do teor de IND nos grânulos, 

sendo maior que o teoricamente esperado.   

Ao longo dos vários experimentos realizados com os granulados, foram 

escolhidos 2 experimentos de granulação para realizar os testes seguintes: os 

experimentos 6 (GR 06) e o 7 (GR 07). De todos os ensaios realizados com os 

granulados até o momento, eles se apresentaram com ótimos resultados e o 

principal diferencial para a escolha desses dois foram o D50 e a própria porcentagem 

de tamanhos definidos dos granulados. Conforme tabela de distribuição 

granulométrica (Tabela 16), a maior proporção de tamanho do GR 06 é em torno de 

0,600mm e 0,850mm (totalizando 45,93% dos grânulos) e o GR 07 de 1,18mm e 

1,4mm (totalizando 46,1% dos grânulos). Com isso os testes são feitos com 

tamanhos de grânulos distintos, praticamente o dobro do tamanho de um, 

comparado ao outro. 
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5.3.6. Espectroscopia de Infra-Vermelho dos Granulados 

 

Testes de dispersão sólida de IND com polivinilpirrolidona (PVP) foram 

realizados por (TAYLOR e ZOGRAFI, 1997) onde foram preparadas as dispersões 

usando a técnica de evaporação de solventes. Medidas apropriadas dos dois 

componentes foram dissolvidos em metanol anidro. O solvente foi removido usando 

um rota-evaporador, obtendo assim uma dispersão sólida de IND-PVP. Os autores 

usaram três formas de IND, alfa, gama e formas amorfas, obtidas pelo aquecimento 

até 165°C por 5 minutos e resfriadas com nitrogênio líquido, para a obtenção das 

dispersões sólidas. Foram realizados testes de IR e FT-Raman para observação dos 

resultados. A partir dos resultados os autores concluíram que as moléculas de IND 

sofrem uma alteração na cinética de cristalização causada pela presença do PVP. 

Segundo (TAYLOR e ZOGRAFI, 1997) para a forma II (gama) da IND há o 

pico característico de dois grupos carbonílicos, a ácida e o benzoil. Para a carbonila 

ácida, o estiramento da banda aparece a 1716 cm-1 e para o benzoil, em 1692 cm-1. 

Para caracterizar a forma I (alfa) da IND a presença de um “ombro” a 1735 cm-1 

somados a dois picos a 1680 cm-1 e 1649 cm-1 são característicos desta forma. 

A análise dos espectros da IND usada neste trabalho mostra com clareza os 

pontos de 1691 e 1716 cm-1 e sem a presença do ombro (1735 cm-1) e dos picos 

adicionais 1680 cm-1 e 1649 cm-1, confirmando assim a forma II (gama) da IND 

usada. 

As análises dos espectros apresentadas nas Figuras 38, 39 e 40 mostram os 

espectros da lactose SD das amostras dos granulados escolhidos, GR6 e GR7 

respectivamente. 
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Figura 38: Infravermelho da lactose SD isolada 
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Figura 39: Espectro Infravermelho do granulado contendo IND do exp. 

GR06. 
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Read_IR3 - LSO

Date: 07/08/08
Operator: DJALM A GIANETI

Sample prep. as: 
Perkin-Elm er 502Remarks1: 

Remarks2: Sample: gr-7
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Figura 40: Espectro Infravermelho do granulado contendo IND do exp. 

GR07 
 
 
 
A comparação entre as Figuras 39 e 40 mostrou que os picos das principais 

características da IND continuam presentes (1691 e 1718 cm-1) apesar da 

intensidade não ser a mesma comparada a IND isolada, provavelmente pela menor 

quantidade de fármaco na formulação do granulado. A banda de 1653 cm-1 poderia 

ser confundida, segundo (TAYLOR e ZOGRAFI, 1997), com a forma I (α) da IND, 

porém é uma banda característica da lactose SD. 

Entre as faixas de 4000 a 2000 foram os picos característicos aos 

componentes da formulação, com sobreposição principalmente pelos picos de 

absorção da lactose SD, como pode ser observado no espectro da lactose SD 

isolada (Figura 38). 

Comparando os resultados dos granulados obtidos com os infravermelhos 

obtidos através das DS e MF realizados durante a pré-formulação ficou 

caracterizado que não houve reações e/ou interações entre IND-PEG e IND-PEG-

Lactose SD. 
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5.3.7 Difração de Raio-X (XPDR) 

 

O difratograma de raio-x dos experimentos de granulação 06 e 07, 

juntamente com a IND estão mostrados na Figura 41. Comparando os difratogramas 

obtidos dos granulados com as MF e DS, eles ficaram com as intensidades dos 

picos alteradas, porém, os picos característicos da forma γ da IND ainda 

permanecem sem grandes alterações, mostrando que a recristalização após o 

processo de granulação não alterou os cristais de IND, confirmando os resultados 

obtidos pelo infravermelho. Uma das causas da baixa intensidade dos picos 

característicos da IND pode ser devido a concentração baixa da mesma, no 

granulado obtido. 
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Figura 41: Difratogramas dos exp. IND, GR06 e GR07   
 

5.3.8. Diferencial de Calorimetria Exploratória (DSC) 

 

Os resultados do DSC dos experimentos de granulação escolhidos estão 

mostrados nas figuras abaixo. A Figura 42 mostra a IND, PEG 4000 e a lactose SD. 
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Na Figura 43, mostram o DSC dos granulados obtidos GR06, GR07, a MF e a DS na 

proporção 1:3 já adicionada proporcionalmente com a lactose SD.   

 

 
Figura 42: DSC Lactose SD, PEG 4000 e IND. 
 

  

 
Figura 43: DSC dos granulados GR06, GR07 e amostras da DS1:3 e MF1:3 (com 

presença de lactose SD). 
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As amostras de MF e DS apresentadas na Figura 43 são das proporções 

utilizadas na granulação em leito fluidizado e com porcentagem de lactose SD 

proporcional aos grânulos obtidos, isso foi necessário para uma análise mais 

criteriosa dos resultados obtidos pelos grânulos. Os resultados mostram os picos do 

PEG e da lactose, não apresentando o PF da IND. Conforme discutido  

anteriormente no DSC da pré-formulação, onde o pico de fusão da IND aparece 

somente na proporção 2:1 IND:PEG, efeito este causado provavelmente, devido a 

baixa concentração do fármaco e a presença do polímero PEG. Contudo, a IND está 

se solubilizando no PEG fundido antes de chegar a temperatura de seu PF.. 

 

5.3.9. “Hot Stage Microscopy” (HSM) 

 

A técnica de HSM é um método bem estabelecido para a determinação das 

propriedades mecânicas em micro-escala e nanoestruturas. Devido à sua elevada 

resolução de pequena escala, é aplicada para sondagem de materiais com limitada 

extensão espacial, tais como partículas individuais e fases de multicomponentes 

ligados. Esta técnica ainda permite a realização de medidas diretas das 

propriedades mecânicas de precipitados que estão presentes em um material em 

uma escala sub-mícron (RICHTER, A. et al., 2008). 

Devido as dúvidas obtidas sobre o PF da IND em presença de PEG no DSC, 

as termomicroscopias servirão para avaliar as mudanças nas características 

morfológicas das DS na proporção 1:3. A seqüência de figuras abaixo (Figuras 44, 

45 e 46) mostram as imagens microscópicas para diferentes temperaturas em 

função do tempo para avaliar a fusão do polímero com a IND.  
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As imagens mostram as DS 1:3 calibradas em tamanhos entre 0,255 a 0,355 

mm, com temperatura que variam entre 50 – 120°C, e com aumentos de tamanho 

variando entre 100 – 200X. As imagens nos mostram que em torno de 70°C o PEG 

já começa a fundir e 90°C já está praticamente todo fundido, neste momento o 

fármaco começa a se solubilizar no PEG, aparentando indícios de que estão sendo 

solubilizados pelo PEG, formando uma dispersão amarelada.  

Os resultados obtidos através das imagens mostram indícios que essa 

solubilização de grande parte do fármaco no PEG seja a causa do não aparecimento 

do pico de fusão do mesmo na curva de DSC. 

  

     
Figura 44: HSM DS1:3 nas temperaturas de 50, 60, e 70°C e aumento 100x.  

    
Figura 45: HSM DS1:3 nas temperaturas de 80, 85 e 90°C e aumento 100x. 

     
Figura 46: HSM DS1:3 nas temperaturas de 100ºC e aumento 200x, 120°C 

e aumento 100x e 120°C e aumento 200x. 
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5.3.10. Microscopia de Varredura Eletrônica (MEV) 

 

A análise das imagens, realizada por meio de MEV, extrai informações 

contidas na observação microscópica por meio de processamento digital de imagens 

análise e apresentação dos parâmetros, a forma e o tamanho das partículas. 

 

A 

   
B 

   
C 

   
Figura 47: Microscopia de Varredura Eletrônica (MEV). A- Lactose SD em aumento 

de 75x e 350x. B- GR06 em aumento de 100x e 1000x. C- GR07 em aumento de 50x e 

500x. 
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Figura 48: MEV da forma II (γ) dos cristais de IND (BRANDÃO, A. L. A., Revista 

Racine 91). 

As imagens do MEV, Figura 47, nos revelam que apesar de vários autores 

discutirem sobre as formas amorfas após a recristalização da IND, podemos notar 

que pelo menos uma parte da IND recristalizou-se da mesma forma que ela isolada. 

As formações pontiagudas vistas nas imagens de maior aumento nos revelam a 

forma γ da IND conforme Figura 47 B e C, comparada às imagens da IND isolada, 

Figura 48. As imagens nos proporcionam uma dimensão dos granulados obtidos 

comparados á lactose SD, onde uma partícula isolada tem em torno de 150 µm, 

porém os tamanhos são vem variados conforme visto no MEV da lactose SD, Figura 

47 A.  

 

5.3.11 Perfil de Dissolução 

 

O perfil de dissolução determina as características da taxa de dissolução de 

fármacos presentes em uma forma farmacêutica sólida. A biodisponibilidade de um 

fármaco depende de sua solubilidade, e a característica da dissolução é uma 

propriedade de suma importância para o controle e desenvolvimento de uma forma 

farmacêutica satisfatória. (ANSEL, et al., 2000). 
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Figura 49: Perfil de Dissolução da IND em tampão fosfato - pH 7,2. 

 

O perfil de dissolução dos granulados de DS contendo IND foram realizados 

encapsulando, em cápsulas gelatinosas duras de tamanho (0), os granulados de 

forma a conter 40 mg de IND, e realizados nos meios tampão fosfato pH 7.2 Figura 

49 e  em ácido (HCl 0,1N), Figura 50. Observando a Figura 49, nota-se a dissolução 

de praticamente toda a IND tanto do experimento GR06 quanto do GR07, e em trinta 

minutos praticamente toda a IND foi liberada. Os grânulos contendo DS se 

mostraram eficientes no objetivo secundário do trabalho, de aumentar a solubilidade 

da IND, pois o aumento da liberação da droga foi de 3,9 vezes em 30 min, já que a 

IND isolada liberou 46% enquanto que os granulados chegaram a 99%. 
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Figura 50: Perfil de Dissolução da IND em HCl 0,1N 

 

Tabela 28: Aumento da solubilidade em fator de multiplicação 

Aumento da solubilidade em vezes 

 Tampão fostato 
pH 7.2 HCl  0,1N 

Tempo (min) GR06 GR07 GR06 GR07 

0 0 0 0,0 0,0 

5 15,6 25,5 5,5 6,9 

10 10,5 15,6 8,3 14,2 

20 4,2 4,5 7,5 14,1 

30 3,8 3,9 8,0 14,5

45 2,9 3,0 5,8 10,9 

60 2,2 2,2 5,5 9,7 

90 2,0 2,0 7,1 12,8 

120 1,9 2,1 6,8 12,6 

 

A Figura 50 mostra o perfil de dissolução em meio ácido HCl 0,1N e neste, a 

quantidade de IND liberada foi menor, alcançando patamares de 30%. Porém o 

aumento na solubilidade comparada à IND isolada foi significativo.,enquanto apenas 

2% da IND isolada foi dissolvida, o GR07 chegou a liberar 28%, aumentando 14 
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vezes a solubilidade neste meio. Contudo, observamos que o PEG, um carreador 

hidrofílico, contribui para o aumento da solubilidade da IND em ambos os meios e 

com resultados mais expressivos que os obtidos com o teste de dissolução na pré-

formulação, utilizando a DS. 
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6. CONCLUSÃO  

 

Os dados experimentais obtidos permitiram a elaboração das seguintes 

conclusões: 

- o leito fluidizado desenvolvido no laboratório de Física Industrial e 

Processos Farmacê uticos da FCFRP – USP possui uma geometria que permite o 

trabalho com ampla faixa de cargas de substrato, dependendo desta carga, o leito 

pode funcionar com fluidização (com massas até 500 mg) e em casos de cargas 

iguais ou superiores a 500 mg como o leito de jorro; 

-  a associação fármaco polímero (IND/PEG), se mostrou compatível e 

estável nas proporções estudadas, não apresentando interações que não sejam 

benéficas à formulação. A DS foi mais efetiva no aumento da solubilidade da IND 

nos diferentes meios analisados, indicando que a granulação por solidificação de 

material fundido (GSMF), na proporção 1:3 de IND/PEG é viável; 

- o planejamento Box-Behnken realizado para estudo das variáveis do leito 

foi adequado, pois a vazão de ar de atomização, a quantidade de DS e a  vazão da 

DS afetaram significativamente o tamanho dos granulados e fluxo obtidos; 

- o leito se portou de duas formas distintas durante à execução dos 

experimentos. No primeiro momento, as partículas do substrato fluidizaram e 

conforme foram aumentando de tamanho e de peso, o sistema passou a jorrar, 

formando uma fonte com uma região central e uma anular; 

- os granulados obtidos ficaram, em geral, com boas características com 

granulometrias variadas comprovadas pela avaliação do D50. Suas características de 

fluidez e compactação, analisadas através do FH e IC foram consideradas ótimas. 
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Esses resultados contribuíram para a escolha dos experimentos GR06 e GR07 para 

caracterização morfológica, físico-quimicas e de dissolução in vitro;. 

- as análises físico-químicas comprovaram a não ocorrência de modificações 

na estrutura/cristalinidade química da IND usada, sendo as características da forma 

y (II) dos cristais do fármaco mantidas no granulado; 

- as análises de  MEV mostraram visivelmente as formas dos cristais de IND 

presentes no granulado; 

- os perfis de dissolução foram obtidos para os granulados dos experimentos 

GR06 e GR07,contidos em cápsulas gelatinosas, sendo que os mesmos mostraram 

que no meio tampão fosfato, pH 7.2, foram liberados até 99% da IND. Em meio HCl 

0,1N; o granulado do experimento GR07 liberou 28%, com um aumento de 14 vezes 

a liberação da IND isolada, que foi de 2%. 

De forma geral, conseguimos suprir o objetivo principal de obtenção de 

granulados utilizando DS em leito fluidizado e ainda um aumento substancial na 

dissolução do fármaco modelo utilizado para obtenção desta forma farmacêutica. 

Concretizado no ato de sua funcionalidade, o trabalho foi considerado como 

satisfatório, com resultados inerentes às expectativas. 
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