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RESUMO
O bissulfato de clopidogrel (BC) é um fármaco utilizado no tratamento de
doenças cardiovasculares. Classifica-se como um ingrediente farmacêutico ativo
(IFA) de classe II e, portanto, apresenta baixa solubilidade e alta permeabilidade. A
técnica Hot-Melt Extrusion (HME), também conhecida como técnica de fusão a
quente, tem ganhado espaço quando usada para aumentar a taxa de dissolução e
biodisponibilidade de fármacos, controlar ou modificar a liberação de fármacos ou
ainda mascarar sabores. A técnica HME consiste na formação de dispersão sólida
com o polímero eleito e o IFA em questão. O polímero Soluplus® (SLP) foi escolhido
para o estudo, baseado na sua capacidade de impedir a recristalização do IFA e
principalmente pela baixa temperatura de transição vítrea, que permite que o IFA
seja submetido a temperaturas de processo menores, evitando a degradação.
Entretanto, a viabilidade da obtenção de dispersão sólida através da técnica HME
para a modificação do perfil de dissolução do BC ainda não foi estudada. Os
objetivos do presente trabalho são modificar o perfil de dissolução de bissulfato de
clopidogrel utilizando a técnica de HME, caracterizar o BC, SLP e o material
extrusado através de análises térmicas, físico-químicas, e óptica, avaliar a
uniformidade de teor e produto de degradação do material extrusado, e realizar perfil
de dissolução comparativo entre o BC e o material extrusado nos meios que cobrem
o pH fisiológico e em água. Foram utilizadas análises térmicas, físico-químicas e
ópticas para demonstrar a viabilidade da técnica. Tais análises indicaram que houve
redução de 96,22% da forma cristalina de BC, excelente uniformidade de teor e que
houve degradação do BC dentro dos limites especificados pela USP (farmacopeia
americana). Os perfis de dissolução demonstraram que o material extrusado,
quando em partículas menores, apresentou maior liberação do IFA nos meios água
purificada e pH 6,8, e baixa dissolução em HCl 0,1N, quando comparados ao BC. A
baixa liberação do BC em meio ácido pode ser interpretada como um diferencial
para o desenvolvimento de formulações gastroresistentes, que protegem o
estômago do paciente enquanto reduzem a probabilidade da incidência de
hemorragia gástrica. Considerando que a absorção do BC ocorre no intestino, o
aumento da liberação em pH 6,8 pode ser considerado uma significativa vantagem
farmacotécnica para o desenvolvimento de novos produtos. Conclui-se que o
processo HME demonstrou ser uma técnica viável para modificar o perfil de
dissolução do BC. Estudos adicionais para incorporação do novo material a uma
forma farmacêutica, assim como estudos de segurança e eficácia, são necessários
para viabilizar a sua utilização.

Palavras chave: Hot-Melt Extrusion; bissulfato de clopidogrel; extrusão, perfil de
dissolução, Soluplus®.

ABSTRACT
Modification of clopidogrel bisulfate dissolution profile using hot-melt
extrusion technique.
The clopidogrel bisulfate (BC) is a drug used to treat cardiovascular diseases.
It is classified as a class II active pharmaceutical ingredient (API) and therefore has
low solubility and high permeability. The Hot-Melt Extrusion technique (HME) has
gained importance when used to increase the dissolution rate and bioavailability of
drugs, to control or modify the drug release or masking flavors. The HME technique
consists of solid dispersion formation with the chosen polymer and the API in study.
The Soluplus® polymer (SLP) was chosen for the present study based on its ability to
prevent recrystallization of API and especially due to its low glass transition
temperature, which allows API to be submitted to lower process temperatures,
avoiding degradation. However, the feasibility of obtaining a solid dispersion through
the HME technique in order to modify its dissolution profile has not been studied. The
aims of this study are to modify the clopidogrel bisulfate dissolution profile using the
HME technique, to characterize the BC, SLP and extruded material using thermal,
physical-chemical, and optical analysis, to evaluate the content uniformity and
degradation product of extruded material, and to perform comparative dissolution
profile between the BC and the extruded material in medias that cover the
physiological pH and in water. Thermal, physicochemical, chemical and optical
analyses were used to demonstrate the feasibility of the technique. Those analyses
indicated that there was a 96.22% reduction of the BC crystalline form, excellent
content uniformity and that there was BC degradation within the limits specified by
the USP (US Pharmacopeia). The dissolution profiles showed that the extruded
material, when in small particles showed higher release of the API in the media
purified water and pH 6.8, and low dissolution in HCl 0.1N when compared to the BC.
The low release of the BC in acid medium can be interpreted as a differential for the
development of gastroresistant formulations, which protect the stomach of the patient
while reducing the probability of gastric bleeding incidence. Whereas the BC
absorption occurs in the intestines, the increase in dissolution profile in pH 6.8 can be
considered a significant pharmacotechnical advantage for the development of new
products. It can be concluded that the HME process proved to be a viable technique
to modify CB dissolution profile. Additional studies for incorporation of the new
material to pharmaceutical dosage form, as well as safety and efficacy studies are
necessary to make its use feasible.

Key words: Hot-Melt Extrusion, clopidogrel bisulfate, extrusion, dissolution profile,
Soluplus®.
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1

INTRODUÇÃO
Melhorar a biodisponibilidade de ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs) é

um desafio constante na indústia farmacêutica por diversos motivos, tais como
diminuir a exposição de pacientes a altas doses de medicamentos e diminuir custos.
O sucesso de fármacos administrados por via oral é sempre um desafio para
a área de desenvolvimento de medicamentos, uma vez que aproximadamente 40%
dos candidatos a novos fármacos apresentam baixa solubilidade aquosa, e assim a
administração oral frequentemente está associada a implicações de baixa
biodisponibilidade (PATEL, 2010).
De acordo com dados da literatura, bissulfato de clopidogrel (BC) é um ativo
de baixa solubilidade. Em função de sua informada baixa solubilidade e grande
relevância internacional no mercado farmacêutico, exercendo importante papel no
tratamento de doenças cardiovasculares, incluindo aterotrombose, angina instável e
infarto do miocárdio, o bissulfato de clopidogrel (BC) foi o fármaco escolhida para
este estudo. O BC foi um dos maiores sucessos de venda da historia do mercado
farmacêutico mundial, e chegou a ser o segundo medicamento mais vendido na
primeira década dos anos 2000, chegando a alcançar, no seu auge, cerca de 9
bilhões de dólares em vendas anuais considerando todo o mercado mundial
(REUTERS, 2012).
Para superar problemas de biodisponibilidade de IFAs, diversas estratégias
de formulação têm sido relatadas, incluindo o uso de tensoativos, complexos
incluindo ciclodextrinas, dispersões sólidas, nanopartículas e promotores de
absorção (PATEL, 2010). A moagem e a micronização, por exemplo, aumentam a
área superficial do fármaco, podendo aumentar sua solubilidade, porém resultados
mais

eficientes

podem

ser

alcançados

por

meio

de

dispersões

sólidas

(VASCONCELOS et al., 2007).
O termo dispersão sólida também refere-se a um grupo de produtos sólidos,
consistindo em pelo menos dois componentes diferentes, geralmente uma matriz
hidrófila e um fármaco hidrofóbico. A matriz pode ser cristalina ou amorfa. O fármaco
pode estar molecularmente disperso em partículas amorfas (clusters), ou em
partículas cristalinas. As dispersões sólidas são uma das melhores estratégias para
aumentar a solubilidade de fármacos pouco solúveis (ALMEIDA, 2009).
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A combinação de PEG 6000, vinilcaprolactona e copolímero vinilacetato,
comercialmente chamada de Soluplus® (SLP), é umas das combinações de
polímeros conhecidas por serem usadas em formulações farmacêuticas de liberação
imediata preparadas com o uso de HME (hot-melt extrusion) (ALMEIDA et al., 2012).
Outros polímeros, ou combinações de polímeros, estão disponíveis no
mercado para o mesmo fim, mas optou-se pelo uso do Soluplus® neste estudo em
virtude de ser uma combinação moderna e promissora, conforme relatos
encontrados na literatura (DJURIS J et al, 2013). Além disso, sua baixa temperatura
de transição vítrea favorece seu uso combinado a IFAs com temperaturas de
degradação mais baixas.
Cabe ressaltar que um pré-requisito do polímero a ser usado em HME é seu
comportamento termoplástico apropriado, no entanto, o número de polímeros
aprovados para uso farmacêutico ainda é limitado (KOLTER et al., 2012).
Hardung e colaboradores (2010) destacaram a característica hidrofílica de
Soluplus® e seu uso pela indústria farmacêutica com a finalidade de aumentar a
solubilidade em água de substâncias pouco solúveis, tais como carbamazepina,
griseofulvina e itraconazol.
Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo modificar o perfil de
dissolução de BC utilizando a técnica de HME. Objetiva-se, ainda, caracterizar o BC,
SLP e o material extrusado através de análises térmicas, físico-químicas e óptica,
avaliar a uniformidade de teor e produtos de degradação do material extrusado, e
realizar perfil de dissolução comparativo entre o BC e o material extrusado nos
meios que cobrem o pH fisiológico e em água.
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2.1

REVISÃO DA LITERATURA
Aspectos gerais do clopidogrel
O clopidogrel é um agente antiplaquetário tienopiridínico que tem sido

amplamente utilizado no tratamento de doenças cardiovasculares, incluindo
aterotrombose, angina instável e infarto do miocárdio (SAVI; HERBERT, 2005).
As Diretrizes Brasileiras de Antiagregantes Plaquetários e Anticoagulantes em
Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, recomenda o uso de
medicamentos à base de clopidogrel para casos de infarto agudo do miocárdio com
elevação do segmento ST (IAMCEST) e na síndrome coronariana aguda sem
elevação do segmento ST (SCASEST), entre outros usos (LORGA FILHO et al.,
2013).
Com relação à natureza química, a forma base do clopidogrel não é usada
para desenvolvimento de medicamento comercial, uma vez que a mesma é uma
substância oleosa difícil de ser purificada e manuseada. Assim, o bissulfato de
clopidogrel tem sido amplamente utilizado por causa da sua forma cristalina e
melhoria de sua solubilidade (KIM, 2011). Há relato na literatura de pesquisas com
outro sal de clopidogrel – o besilato (KIM, 2012), mas não foram encontrados
produtos comercialmente disponíveis à base de besilato de clopidogrel.
Um medicamento à base de clopidogrel foi lançado no mercado pela primeira
vez em 1998 nos Estados Unidos e em 1999 em países da Europa. Era indicado
para a redução de eventos de aterosclerose em pacientes que tivessem sofrido
derrames cerebrais, infartos do miocárdio ou que sofressem de doença arterial
periférica (FARID et al., 2010).
O clopidogrel foi um dos maiores sucessos de venda da historia do mercado
farmacêutico mundial, os chamados “blockbusters”, foi o segundo medicamento
mais vendido na primeira década dos anos 2000, chegando a alcançar, no seu auge,
cerca de R$9 bilhões de dólares em vendas anuais considerando todo o mercado
mundial (REUTERS, 2012).
A absorção de clopidogrel ocorre no intestino (SANGKUHL et al., 2010; LAM;
CAVALLARI, 2013; GIUSTI et al., 2014). A figura 1 apresenta um esquema da rota
metabólica de clopidogrel após sua administração.
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O clopidogrel é um pró-fármaco, ou seja, necessita de ativação metabólica no
organismo para poder exercer seu efeito terapêutico. A ativação de clopidrogrel é
complexa e se dá no fígado. Até 85% do fármaco absorvido pode ser hidrolisado por
ésteres carboxílicos em um derivado de ácido carboxílico de clopidogrel, o principal
metabólito que circula no sangue – que é inativo (FARID et al., 2010; BATES et al.,
2011).
O fármaco restante, que representa cerca de 15% da dose administrada,
sofre biotransformação oxidativa ao seu metabólito ativo. Tal metabólito, então, inibe
irreversivelmente os receptores P2Y12 de adenosina difosfato (ADP) das plaquetas
pela formação de uma ligação inativadora com a cisteína no receptor P2Y12
(BATES et al., 2011). É através deste mecanismo de ação que o clopidogrel gera os
efeitos clínicos esperados nos pacientes.
Figura 1. Esquema da rota metabólica de clopidogrel após sua administração.

Fonte: Adaptado de LAM; CAVALLARI, 2013.
Além de estar em pequenas concentrações quando comparado ao metabólito
inativo, apenas de 15% a 20% do fármaco original, o metabólito ativo de clopidogrel
é altamente instável. Dessa forma, a detecção do metabólito inativo, a molécula
resultante do metabolismo de clopidogrel mais abundante em circulação no sangue,
é uma interessante ferramenta para sua determinação no plasma e eventual
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correlação com a ação clínica antiplaquetária de clopidogrel em seres humanos
(MANI, 2008).
Com relação aos efeitos adversos do uso de clopidogrel, a bula do
medicamento de referência do mercado relata estudo no qual a incidência global de
hemorragia nos pacientes tratados com clopidogrel foi de 9,3%, sendo que 1,4% são
considerados casos graves. Quando se refere especificamente a hemorragias
gastrointestinais, o estudo relata que ocorreram a uma taxa de 2,0% e 0,7% destes
requereram hospitalização (SANOFI, 2015).
O sucesso de fármacos administrados por via oral é sempre um desafio para
a área de desenvolvimento de medicamentos, uma vez que aproximadamente 40%
das candidatas a novos fármacos apresentam baixa solubilidade aquosa, e assim a
administração oral frequentemente está associada a implicações de baixa
biodisponibilidade. Para superar estes problemas de biodisponibilidade, diversas
estratégias de formulação têm sido relatadas, incluindo o uso de tensoativos,
complexos incluindo ciclodextrinas, dispersões sólidas, nanopartículas e promotores
de absorção (PATEL, 2010).
De acordo com o Sistema de Classificação Biofarmacêutica, o clopidogrel
classifica-se como fármaco classe II, o que indica que este princípio ativo tem alta
permeabilidade e baixa solubilidade (LASSOUED et al., 2011). O quadro 1 indica as
quatro classes do Sistema de Classificação Biofarmacêutica e suas características.
Quadro 1. Categorias do Sistema de Classificação Biofarmacêutica de fármacos.
CLASSIFICAÇÃO
CARACTERÍSTICAS
Classe I
Alta permeabilidade, alta solubilidade
Classe II
Alta permeabilidade, baixa solubilidade
Classe III
Baixa permeabilidade, alta solubilidade
Classe IV
Baixa permeabilidade, baixa solubilidade

O Sistema de Classificação Biofarmacêutica classifica um fármaco como
altamente solúvel quando sua dose mais alta é solúvel em 250 ml ou menos de meio
aquoso de pH no intervalo de 1,0 a 7,5. Existe um consenso de que a faixa de pH
deve ser reduzida para incluir apenas as seguintes condições de pH: 1,2 , 4,5 e 6,8
(POLLI et al, 2004).
Alguns autores sugerem a criação de uma classificação intermediária para os
fármacos de classe II em função de sua solubilidade, uma vez que diversos
fármacos classificados como classe II são altamente solúveis em pH 1,2 ou
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altamente solúveis em pH 6,8. (YU et al., 2002; POLLI et al., 2004; HAIDAR et al.,
2007; POLLI, 2010).
Em recente estudo comparativo com voluntários saudáveis, não foi
identificada

diferença

significativa

em

parâmetros

de

farmacocinética

e

farmacodinâmica entre comprimidos à base de bissulfato de clopidogrel e besilato de
clopidogrel (KIM, 2012). Este novo sal de clopidogrel, ainda em estudo, poderia ser
alternativa mais eficiente para a absorção de clopidogrel, no entanto não se
caracterizou como solução para melhoria dos parâmetros de absorção dos
medicamentos à base de clopidogrel.
Melhorar a biodisponibilidade de princípios ativos é um desafio constante na
indústia farmacêutica por diversos motivos, tais como diminuir a exposição de
pacientes a altas doses de medicamentos e diminuir custos.
Neste contexto, optou-se por estudar o bissulfato de clopidogrel, fármaco de
relevância mundial para o mercado farmacêutico em função de sua eficácia para o
tratamento de doenças cardiovasculares, e que apresenta baixa biodisponibilidade.
Tal característica ocorre em função sua baixa solubilidade, fazendo com que os
medicamentos disponíveis comercialmente tenham concentrações do ativo muito
maiores do que aquelas que realmente vão agir no organismo dos pacientes.

2.2

Solubilidade de fármacos
Solubilidade é um parâmetro termodinâmico que representa a concentração

da solução de um fármaco em equilíbrio com o soluto (MARCOLONGO, 2003).
A tabela 1 apresenta a nomenclatura utilizada para classificar a solubilidade
em função da quantidade de solvente necessário para dissolver um grama de
determinada substância.
Tabela 1. Solubilidade das substâncias.
Termos descritivos
Quantidades aproximadas do
solvente, em mililitros, para
um grama da substância
Muito solúvel
Menos de 1
Facilmente solúvel
De 1 a 10
Solúvel
De 10 a 30
Ligeiramente solúvel
De 30 a 100
Pouco solúvel
De 100 a 1.000
Muito pouco solúvel
De 1.000 a 10.000
Praticamente insolúvel
Mais de 10.000
Fonte: ALMEIDA, 2009.

19
A solubilidade de fármacos é um dos fenômenos mais importantes para o
entendimento do sucesso de tratamentos administrados por via oral, sempre que a
absorção do fármaco for necessária para sua ação terapêutica.
A literatura apresenta divergência com relação a solubilidade do BC. Segundo
o Drugbank (2014) e Gaisford e Saunders (2012), o BC possui solubilidade de 5,078
x 10-5 g/mL, ou seja, para dissolver cerca de 5 g do ativo são necessários mais de
100.000 mL de solvente, o que enquadra o fármaco como praticamente insolúvel.
Lestari e colaboradores (2010) afirmam que o BC é praticamente insolúvel em
água em pH neutro, ao passo que é muito solúvel em solução aquosa de pH 1.
Já a farmacopéia americana (US PHARMACOPEIA, 2014) descreve a
solubilidade do BC como livremente solúvel em pH 1 e insolúvel em pH neutro.
A via oral é a forma de administração de medicamentos mais utilizada. Esta
via representa cerca de 80% dos tratamentos realizados fora do ambiente hospitalar.
O amplo uso de medicamentos por via oral deve-se principalmente por esta ser uma
via confortável e de fácil aceitação pelo paciente, e não necessita de profissional
especializado para sua aplicação, como é o caso, por exemplo, de medicamentos
injetáveis (SANTOS et al., 2013).
Após a administração oral, a velocidade de introdução de um fármaco no
plasma é influenciada por sua concentração intraluminal, ou seja, a concentração do
fármaco na luz do trato gastrointestinal. Em certas situações, esta concentração
pode determinar a quantidade total do fármaco que atinge a circulação sistêmica
(STORPIRTIS; GAI, 2009).
Portanto, quanto mais solúvel for um fármaco, maior será a concentração
intraluminal do fármaco, e maior será sua biodisponibilidade.
Conforme já mencionado (item 2.1 Clopidogrel), o clopidogrel classifica-se
como fármaco classe II no Sistema de Classificação Biofarmacêutica, o que indica
que este princípio ativo tem alta permeabilidade e baixa solubilidade (LASSOUED et
al., 2011). Em outras palavras, isso significa que os fármacos classe II apresentam
alto grau de absorção e baixo potencial de dissolução. Portanto, a dissolução do
fármaco in vitro é a etapa limitante da absorção de fármacos classe II (CUFFINI et
al., 2009).
A baixa solubilidade é a causa para a baixa biodisponibilidade do clopidogrel
quando administrado por via oral (PATEL, 2010).

20
Sendo assim, é um desafio o desenvolvimento de formulações que permitam
melhorar a taxa de solubilidade de clopidogrel, e desta forma, expor os pacientes a
doses menores do ativo que tenham efeito terapêutico semelhante aos
medicamentos atualmente disponíveis no mercado.

2.3

Estado da matéria: cristalino e amorfo

2.3.1 Estado cristalino
A natureza da forma cristalina de uma substância pode afetar a sua
estabilidade no estado sólido, fluidez e velocidade de dissolução (FLORENCE,
2003).
Os cristais contêm arranjos ordenados de moléculas e átomos, mantidos em
contato por interações não covalentes, chamados de cela unitária. Em um dado
cristal cada cela unitária é do mesmo tamanho e contém o mesmo número de
moléculas ou íons arranjados de maneira idêntica. Este arranjo é conhecido como
retículo cristalino (FLORENCE, 2003).

2.3.1.1 Polimorfismo
Polimorfismo é definido como a habilidade de um material sólido cristalino
existir em, no mínimo, duas estruturas cristalinas diferentes, de mesma composição
química, em função de diferenças nos arranjos espaciais/conformacionais (CUFFINI
et al., 2009).
Estas variações causam diferenças nos difratogramas de raios X de cada
polimorfo e esta técnica (difração de raio x: DRX) é um dos métodos mais poderosos
para detectar a existência de polimorfos (FLORENCE, 2003).
Muitas das propriedades físico-químicas de um estado sólido variam quando
a sua estrutura cristalina é alterada, por exemplo: propriedades elétricas e ópticas,
dureza, ponto de fusão, pressão de vapor, solubilidade, densidade, grau de
higroscopicidade, reatividade no estado sólido, estabilidade física, estabilidade
química e comportamento térmico. Como resultado, muitas das propriedades
importantes para a área farmacêutica são afetadas, como por exemplo, a velocidade
de dissolução e consequentemente, a biodisponibilidade, a densidade aparente, a
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forma do cristal, a compactação e escoamento do pó, além da estabilidade química
e física dos fármacos (CUFFINI et al., 2009).
A consequência mais importante do polimorfismo é a possível diferença na
biodisponibilidade de diferentes formas polimórficas de um fármaco, particularmente
quando o fármaco é pouco solúvel. A velocidade de absorção de um fármaco
depende, em geral, da sua velocidade de dissociação. Normalmente o polimorfo
mais estável é o menos solúvel, e consequentemente, é o que apresenta menor
velocidade de dissolução (FLORENCE, 2003).
Koradia et al. (2004) realizaram estudo para caracterizar e quantificar as
formas polimórficas I e II de bissulfato de clopidogrel. As análises térmicas DSC
(calorimetria exploratória diferencial) e TGA (análise termogravimétrica), foram
utilizadas para a caracterização dos polimorfos. Não foi observada perda de massa
durante as análises de TGA, indicando que as formas polimórficas eram anidras e
não-solvatadas. As análises de DSC mostraram três picos endotérmicos em ambas
as formas. A forma I mostrou a endoterma de fusão entre 181-186-190 ± 1ºC,
enquanto a forma II fundiu entre 177-179-182 ± 0,5ºC. Os autores concluíram que as
formas polimórficas I e II podem ser facilmente identificadas e distinguidas através
das análises térmicas, tendo em vista os resultados alcançados.

2.3.2 Estado amorfo
Quando uma substância encontra-se no estado sólido, mas a moléculas não
apresentam um arranjo com um padrão de repetição ordenado e extenso, é
chamada de amorfa. Sólidos amorfos têm propriedades muito diferentes das
observadas nas respectivas formas cristalinas de uma dada substância. Os cristais,
por exemplo, apresentam ponto de fusão (resultado da quebra do retículo), ao passo
que a forma amorfa não o apresenta, uma vez que não existe retículo cristalino
(AULTON, 2005).
Os materiais poliméricos (ou substâncias de elevada massa molecular) são
constituídos de moléculas de tal tamanho e flexibilidade que o alinhamento perfeito,
de modo a formar cristais, é impossível. Em materiais desse tipo, é comum existirem
reuniões organizadas circundadas por desordem, os que os leva a ser conhecido
como materiais ou substâncias semicristalinos. Para este tipo de substâncias não é
possível produzir um produto totalmente cristalino. Todavia, é possível obter
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produtos com diferentes graus de cristalinidade, dependendo das condições e do
processo de obtenção. Esse fato pode afetar as propriedade das substâncias e,
consequentemente, o seu funcionamento, quando incorporadas em produtos
farmacêuticos (AULTON, 2005).
Para substâncias de baixa massa molecular, a forma amorfa pode ocorrer
quando o processo de solidificação for muito rápido, de modo que as moléculas não
tiveram oportunidade de alinhar-se de forma correta para poder formar um cristal (o
que pode acontecer quando a solução é submetida ao processo de nebulização ou
spray-drying). Outra possibilidade é a do cristal ter sofrido, após a sua formação,
uma quebra posterior, por exemplo, quando o cristal é exposto a uma energia, como
durante a moagem. Uma analogia simples que ajuda a entender melhor é a de
comparar um cristal com uma parede de tijolos, que possui um arranjo ordenado e
extenso. Se a parede é golpeada com força, talvez durante uma demolição, os
tijolos, irão de separar. Diferentemente da parede de tijolos, o cristal fendido pode
resultar instável e retomar a forma cristalina original (AULTON, 2005).
As formas amorfas apresentam uma temperatura característica na qual existe
uma maior variação das suas propriedades. Essa temperatura é denominada
temperatura de transição vítrea (T g). Se uma amostra de substância é armazenada
numa temperatura inferior a sua Tg, a forma amorfa pode torna-se quebradiça, o que
característico do estado denominado vítreo. Se a substância está acima da sua Tg,
ela apresenta-se na forma de borracha (AULTON, 2005).

2.4

Dispersão sólida

2.4.1 Definição
Conforme já mencionado no item 2.1 do presente trabalho, melhorar a
biodisponibilidade de princípios ativos é um desafio constante na indústria
farmacêutica por diversos motivos, tais como diminuir a exposição de pacientes a
altas doses de medicamentos e diminuir custos. O uso de novas tecnologias para o
desenvolvimento de formulações mais eficazes desempenha papel fundamental
para que este desafio seja superado.
Existem diversas estratégias farmacotécnicas para a melhoria da solubilidade
de formulações. A moagem e a micronização, por exemplo, aumentam a área
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superficial do fármaco, podendo aumentar sua solubilidade. Porém, resultados mais
eficientes podem ser alcançados por meio de dispersões sólidas (VASCONCELOS
et al., 2007).
O termo dispersão sólida também refere-se a um grupo de produtos sólidos,
consistindo em pelo menos dois componentes diferentes, geralmente uma matriz
hidrófila e um fármaco hidrofóbico. A matriz pode ser cristalina ou amorfa. O fármaco
pode estar molecularmente disperso em partículas amorfas (clusters), ou em
partículas cristalinas. As dispersões sólidas são uma das melhores estratégias para
aumentar a solubilidade de fármacos pouco solúveis (ALMEIDA, 2009).

2.4.2 Classificação
Tendo por base o seu arranjo molecular, as dispersões sólidas podem ser
classificadas em seis tipos diferentes, conforme indicado no quadro 2 (ALMEIDA,
2009).
Quadro 2. Classificação das dispersões sólidas em seis subtipos.
Tipo de
Matriz* Fármaco**
Observações
Dispersão Sólida
Primeiro tipo de dispersões
I
Eutética
C
C
sólidas
Precipitações
amorfas em
II
C
A
Raramente encontradas
matriz
cristalina
Soluções
III
sólidas
Soluções
Miscíveis em todas as
sólidas
C
M
composições; nunca preparadas
contínuas
Soluções
Parcialmente miscíveis; 2 fases
sólidas
C
M
(apesar de fármaco
descontínuas
molecularmente disperso)
Diâmetro molecular do fármaco
(soluto), difere menos de 15% do
diâmetro da matriz (solvente).
Soluções
Nesse caso o fármaco e a matriz
sólidas
C
M
são substituintes. Podem ser
substituintes
contínuas ou descontínuas. Se
descontínuas: 2 fases (apesar de
fármaco molecularmente disperso).
Tamanho de partícula da fase
Suspensão
dispersa dependente da taxa de
IV
A
C
vítrea
arrefecimento/evaporação. Obtida
após cristalização do fármaco em

Nº de
Fases
2

2

1

2

1 ou 2

2

24
Tipo de
Dispersão Sólida

Matriz*

Fármaco**

V

Suspensão
vítrea

A

A

VI

Solução
vítrea

A

M

Nº de
Fases

Observações
matriz amorfa.
Tamanho de partícula da fase
dispersa dependente da taxa de
arrefecimento/evaporação. Muitas
dispersões sólidas são deste tipo.
Requer miscibilidade/solubilidade
sólida. Formação de complexos
após rápido
arrefecimento/evaporação durante
a preparação. Muitos exemplos
recentes, especialmente com
PVP.

2

1

Fonte: ALMEIDA, 2009.
*: A: matriz no estado amorfo; C: matriz no estado cristalino.
**: A: fármaco disperso na matriz como cluster amorfo; C: fármaco disperso como partículas
cristalinas na matriz; M: fármaco molecularmente disperso através da matriz.

Vasconcelos e colaboradores (2007) classificam as dispersões sólidas em
função das características da matriz sólida. A figura 2 apresenta a classificação das
dispersões sólidas de acordo com os autores.
Figura 2. Classificação de dispersões sólidas.

Dispersões Sólidas

1ª Geração

2ª Geração

Carreadores
Cristalinos

Carreadores
Poliméricos

3ª Geração

Tensoativos

Mistura de
Polímeros

Mistura de
Polímeros e
Tensoativos

Fonte: VASCONCELOS et al. (2007)

Apesar de dispersões sólidas aumentarem a solubilidade de vários fármacos,
esta tecnologia é ainda pouca aplicada industrialmente. Umas das razões para isto é
a baixa estabilidade das dispersões sólidas. Tanto o perfil de dissolução quanto o
comportamento mecânico destas podem sofrer alterações ao longo do tempo
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devido, principalmente, a modificações na estrutura cristalina dos fármacos
incorporados nas dispersões sólidas (NAIR et al., 2002).

2.4.3 Métodos de Obtenção de Dispersões Sólidas
De acordo com Yusuke e colaboradores (2008), as dispersões sólidas podem
ser preparadas principalmente por duas técnicas: fusão e evaporação de solvente.
A figura 3 apresenta os principais métodos para a obtenção de dispersões
sólidas (FRIZON, 2011).
Figura 3. Principais métodos para obtenção de dispersões sólidas.

MÉTODO

EVAPORAÇÃO DE
SOLVENTE

FUSÃO

Tradicional

Otimizado

Co-Precipitação

Fluxo por
nitrogênio

Solução

Aglomeração

Liofilização

Fluído
supercrítico

Suspensão

Extrusão

Rotaevaporação

Spray-drying

Meltrex™

Fonte: FRIZON, 2011.
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2.4.3.1 Evaporação de Solventes
O método de obtenção de dispersões sólidas por evaporação de solventes
consiste na dissolução do fármaco e do carreador em um solvente comum, que
depois é evaporado produzindo um resíduo sólido. Como característica positiva este
método evita a degradação térmica do fármaco e/ou do carreador. Por outro lado,
este método tem como desvantagem o uso de solventes, em sua maioria tóxicos e
prejudiciais ao meio ambiente, e a dificuldade em se encontrar um solvente que
solubilize tanto o fármaco pouco hidrossolúvel, quanto o carreador hidrossolúvel
(PEREIRA, 2012).
Almeida (2009) descreve que o método de evaporação de solvente apresenta
dois grandes desafios. Um deles é misturar o fármaco e a matriz em uma solução, o
que se torna difícil quando eles diferem significativamente na polaridade. O outro
desafio é prevenir a separação de fases, isto é, a cristalização do fármaco e da
matriz durante a remoção de solventes. A realização de secagem com temperaturas
elevadas acelera o processo e reduz o tempo disponível para a separação de fases,
porém, nestas condições, a mobilidade molecular do fármaco e da matriz permanece
alta, favorecendo a cristalização.
Dentre os métodos de evaporação de solvente, os mais comumente utilizados
na indústria farmacêutica são a liofilização e o spray drying, que serão comentados
abaixo.

- Liofilização

É um processo pelo qual um solvente (geralmente água) é removido a partir
de uma solução congelada (BRUTTINI et al., 1991).
Uma importante vantagem da secagem por congelamento é que o fármaco é
sujeita ao estresse térmico mínimo durante a formação das dispersões sólidas. No
entanto, a vantagem mais importante é que o risco de separação de fases é
minimizado, logo que a solução é vitrificada (DAS et al., 2012).
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- Spray-drying

A utilização da tecnologia de secagem por pulverização, conhecida como
spray-drying, é um dos métodos mais utilizados para a obtenção de dispersão
sólida. Baseia-se na evaporação do solvente, empregado para solubilização ou
dispersão do fármaco e do carreador, por intermédio da pulverização do material em
uma câmara que recebe uma contracorrente de ar aquecido, promovendo, assim,
sua secagem rápida (FERRAZ, 2009).

2.4.3.2 Fusão
As primeiras dispersões sólidas criadas para preparações farmacêuticas
foram preparadas pelo método de fusão (ALMEIDA, 2009). Neste método, a mistura
de fármaco e carreador é fundida e em seguida resfriada bruscamente. A massa
sólida resultante é triturada obtendo-se a dispersão sólida (PEREIRA, 2012).
O aquecimento leva à supersaturação, e o rápido resfriamento do material
fundido resulta no aprisionamento do fármaco na matriz carreadora solidificada.
Assim, as estruturas das dispersões sólidas obtidas por este método será afetada
pela taxa de resfriamento e pelo grau de supersaturação (SETHIA; SQUILLANTE,
2003 apud PEREIRA, 2012).
O método de fusão, embora frequentemente aplicado, apresenta algumas
limitações, a saber (ALMEIDA, 2009):


Somente aplicado quando o fármaco e a matriz são compatíveis e quando se
misturam bem à temperatura de aquecimento. Quando o fármaco e a matriz
são incompatíveis, duas fases líquidas ou uma suspensão podem ser
observadas na mistura aquecida e que resulta numa dispersão sólida não
homogênea. Isto pode ser prevenido pelo uso de tensoativos.



Pode ocorrer a separação de fases durante o esfriamento, quando a
miscibilidade fármaco-matriz é alterada.



Pode ocorrer a degradação de fármaco e/ou matriz durante o aquecimento a
temperaturas necessárias para a fusão.
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A obtenção de dispersões sólidas por fusão pode ocorrer pelo método de
aglomeração, Meltrex® ou extrusão, que serão apresentados a seguir.

- Aglomeração

Uma mistura de fármaco, polímero e excipientes é aquecida a uma
temperatura compreendida no intervalo de fusão do polímero ou acima deste. Nesta
técnica são utilizados misturadores de alto cisalhamento convencionais (“high shear
mixer”) (SEO et al., 2003 apud FRIZON, 2011).
- Meltrex®

Técnica na qual é utilizado um extrusor de rosca e dois funis independentes, e
pode ser utilizada uma ampla faixa de temperatura. Neste processo, há redução no
tempo de permanência do fármaco no extrusor, permitindo fluxo contínuo de
temperatura e evitando degradação do fármaco e adjuvantes (BREITENBACH;
LEWIS, 2003).

- Extrusão

Consiste na extrusão, em alta velocidade de rotação, do fármaco e do
polímero previamente misturados, na temperatura de fusão da mistura, por um curto
período de tempo (POUTON, 2006 apud FRIZON, 2011). O produto resultante é
coletado após resfriamento à temperatura ambiente, e posteriormente moído
(MOOTER, 2006 apud FRIZON, 2011). Esta técnica é também conhecida como
HME e será detalhada a seguir.

2.5

Hot-Melt Extrusion

2.5.1 Definição
O processo de extrusão por fusão a quente, mais conhecida por seu nome em
inglês hot-melt extrusion (HME), é um processo para a fabricação de dispersões
sólidas e formas inovadoras de novas dosagens (KOLTER et al., 2012).
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A tecnologia HME pode ser definida como o processo de formação de um
novo material (extrusado) pela ação de forçar uma matéria-prima ou mistura (IFA e
excipiente/polímero) através de um orifício com o uso de parafuso(s) rotativo(s), sob
condições definidas, tais como temperatura, pressão, velocidade de mistura e taxa
de alimentação, para o propósito de produzir um produto estável em forma e
densidade (MAMIDWAR, 2012).
Uma extrusora consiste de um tambor que pode ser aquecido e resfriado,
contendo uma ou mais roscas que transporta o material fundido através de um
orifício posicionado no final do tambor. Enquanto o material é transportado a mistura
do polímero, IFA e, eventualmente, excipientes sólidos é plastificada devido à força
de cisalhamento e aquecimento aplicado, permitindo a extrusão final (ALMEIDA et
al., 2012). O equipamento para a fabricação de dispersão sólida por HME será
descrito em detalhes posteriormente neste trabalho.
A figura 4 apresenta um esquema do processo de fabriação de dispersão
sólida por HME.
Figura 4. Esquema representando o processo de HME.

IFA pouco
solúvel

Polímero

Dispersão sólida do
IFA no polímero
Hot-melt extrusion

Extrusor

Fonte: Adaptado de KOLTER et al., 2012.

2.5.2 Histórico
É um processo de fabricação já bem estabelecido nas indústrias de plásticos
e de alimentos desde a década de 1930 (KOLTER et al., 2012). Porém, apenas na
década de 1980, o processo passou a ser usado na indústria farmacêutica. A partir
daí, o processo passou a ser mais estudado e muitas pesquisas demonstraram que
HME é uma técnica viável para a preparação de diversos sistemas de liberação de
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fármacos (drug delivery), tais como grânulos, pellets, comprimidos de liberação
controlada, sistemas transdérmicos e transmucóticos, e ainda em implantes
(KOLTER et al., 2012).
Em seu estudo de revisão sobre hot-melt extrusion, Chokshi e Zia (2004)
também ressaltam que a técnica encontrou seu espaço nas operações de produção
farmacêuticas. De acordo com os autores, vários grupos de pesquisa têm avaliado
esta tecnologia para conseguir melhoria nas taxas de dissolução de fármacos pouco
solúveis em água, para modificar a liberação do fármaco e, também, sua passagem
transdérmica.

2.5.3 Usos, vantagens e desvantagens
Atualmente o processo por HME continua despertando muito interesse uma
vez que o percentual de novas substâncias químicas pouco solúveis envolvidas com
o desenvolvimento de novos medicamentos continua crescendo. Para estas
moléculas, HME oferece a oportunidade de torná-las biodisponíveis quando
administradas por via oral (KOLTER et al., 2012).
Outros benefícios são a criação de um perfil confiável de liberação de
fármacos e um processo de fabricação robusto que pode ser realizado em
praticamente qualquer planta farmacêutica (KOLTER et al., 2012).
Entretanto, assim como outras tecnologias inovadoras, diversos obstáculos
precisam ser vencidos antes que a tecnologia e formas de dosagem resultantes
possam ser explorada comercialmente. Quando comparada com outras tecnologias
farmacêuticas, tais como compressão, HME é uma tecnologia emergente e seu
potencial ainda não foi totalmente explorado (KOLTER et al., 2012).
Na indústria farmacêutica o processo de HME tem sido usado para diversas
finalidades, a saber (KOLTER et al., 2012):


Aumentar a taxa de dissolução e biodisponibilidade de fármacos;



Controlar ou modificar a liberação de fármacos;



Mascaramento de sabores;



Estabilização de ativos farmacêuticos (IFAs – ingredientes farmacêuticos
ativos);
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Aumentar a taxa de dissolução e biodisponibilidade de ativos farmacêuticos
que são pouco solúveis em água é um importante desafio no desenvolvimento de
medicamentos. Um exemplo é a formulação de uma solução ou dispersão sólida de
um fármaco com excipientes hidrofílicos. Nesta formulação, o fármaco é dissolvido
molecularmente

e

tem

baixa

barreira

termodinâmica

para

dissolução

(BREITENBACH, 2002).
Uma vez desenvolvido, HME é um processo robusto e confiável que oferece
benefícios de custo-eficiência. Comparado com outros processos, ele é muito menos
complexo, já que requer poucas etapas de produção e evita o uso de solventes
orgânicos (KOLTER et al., 2012).
A seguir o quadro 3 apresenta comparativo das vantagens e desvantagens de
HME e outras tecnologias:
Quadro 3. Comparativo das vantagens e desvantagens de HME e outras tecnologias.
TECNOLOGIA
VANTAGENS
DESVANTAGENS
- Livre de solventes
- Processo rápido e contínuo
- Menor quantidade de
etapas de processo
- Elevada densidade do
produto
- Temperatura
Hot-melt extrusion
- Ausência de pó no
extrusado
- Equipamentos de menor
escala
- Baixo custo
- Baixa geração de resíduos
- Processo rápido
- Resíduo de solventes
Spray drying
- Tamanhos flexíveis de
- Custo elevado
partículas
- Condições não extremas no - Resíduo de solventes
Freeze drying (liofilização)
processo
- Custo elevado
Fonte: adaptado de KOLTER et al., 2012.

Além do uso para formulações orais, o HME pode ser empregado para a
fabricação de supositórios, implantes, stents, sistemas transdérmicos e oftálmicos
(CHOKSHI; ZIA, 2004).
A tecnologia de HME foi adotada para o presente estudo em função de suas
características: grande possibilidade de melhorar a solubilidade do fármaco
(bissulfato

de

clopidogrel),

apresentar

baixo

custo,

relativa

facilidade

de
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incorporação dos equipamentos utilizados no processo às plantas farmacêuticas,
processo seguro aos profissionais envolvidos, entre outras.
2.5.4 Equipamento
Um equipamento para HME é formado pelas partes descritas no quadro 4 e
ilustradas pela figura 5.
Quadro 4. Definição das principais partes de um equipamento de HME.
Parte do equipamento
Descrição
Utilizado para alimentar o equipamento com
Funil de alimentação
IFAs, polímeros e excipientes
Cilindro de aço que contém as roscas de
Tambor de temperatura controlada
extrusão
Quadro para definição das temperaturas
Painel de controle
aplicadas em cada seção do tambor
Consiste de uma ou duas roscas localizadas
Rosca(s) de rotação
dentro do tambor cilíndrico
Geralmente compreende um motor, câmbio
Unidade de condução da(s) rosca(s)
de velocidades, sistema de acoplamento e
rolamentos axiais.
Placa final conectada à extremidade do
Orifício de saída
tambor; determina a forma do extrusado
Fonte: Adaptado de MAMIDWAR, 2012.
Figura 5. Partes de um equipamento de HME.

Fonte: Adaptado de Chokshi; Zia, 2004.
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As principais diferenças entre um extrusor para plásticos e um extrusor para
produtos farmacêuticos são as partes do equipamento que entram em contato com o
produto, que devem satisfazer os requisitos regulatórios. Adicionalmente, o
equipamento para uso farmacêutico está configurado para a correta limpeza e
validação (CROWLEY et al., 2007) – conceitos imperativos dentro da rotina de uma
indústria farmacêutica.
Para

processar

com

excelência

os

diferentes

tipos

de

polimeros

termoplásticos, diferentes tipos de extrusoras tem sido desenvolvidas e são
normalmente classificadas pelo número de roscas existentes.
Extrusoras dupla rosca têm várias vantagens sobre extrusoras de rosca
simples, como a facilidade de alimentação material, alta capacidade de mistura e
dispersão, menor tendência para o excesso de calor e menor tempo de trânsito. No
entanto, extrusoras de rosca única tem a vantagem sobre extrusoras de parafuso
duplo em termos de sua simplicidade mecânica e de custo mais razoável (REPKA et
al., 2002).
A extrusora utilizada no presente estudo foi a de dupla rosca e todos os seus
elementos e etapas do processo serão apresentados a seguir.

2.5.4.1 Elementos da rosca
O fato de a rosca ser segmentada permite a formação de diferentes
configurações para atender diversas aplicações (ALMEIDA et al., 2012). Os
principais elementos utilizados para compor a formação da rosca serão descritos a
seguir:

- Elementos transportadores

São utilizados nas seções de alimentação, transporte e ventilação ao longo da
configuração da rosca. A hélice de um elemento padrão tem a proporção de 1 L/D. O
passo da hélice pode variar para aumentar ou diminuir o volume livre e a velocidade
de transporte do material (ALMEIDA et al., 2012). A figura 6 apresenta diferentes
exemplos de elementos de transporte.
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Figura 6. Exemplos de elementos de transporte.

Fonte: ALMEIDA et al., 2012.

- Elementos de mistura

Seções de mistura (figura 7) são criadas pela combinação de diversos
elementos de mistura simples (figura 8) (ALMEIDA et al., 2012).
Figura 7. Seção de elementos de mistura.

Fonte: ALMEIDA et al., 2012.
Figura 8. Elemento de mistura simples.

Fonte: ALMEIDA et al., 2012.

O ângulo de posicionamento (30º, 60º ou 90º) entre os elementos adjacentes
determina o transporte e as propriedades de mistura. As propriedades de transporte
podem diminuir com o aumento dos ângulos, enquanto as propriedades de mistura
podem aumentar. Por exemplo: quando os elementos de mistura estão posicionados
em 90º ocorre apenas mistura e nenhum transporte (ALMEIDA et al., 2012).
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A tabela 2 apresenta as propriedades de transporte e mistura de elementos
da rosca.

Tabela 2. Propriedades de transporte e mistura de elementos de mistura da rosca.
Transporte
Ângulo de 30º
+++++
Ângulo de 60º
++++
Ângulo de 90º
Zero
Fonte: Adaptado de ALMEIDA et al., 2012.

Mistura
++
+++++
++++++++

2.5.4.2 Direção de rotação das roscas
Dupla rosca de extrusão, como o nome indica, usa duas roscas normalmente
dispostas lado a lado. Existem equipamentos de dupla rosca nos quais as roscas
podem rodar no mesmo sentido (co-rotação) ou no sentido oposto (contra-rotação).
A configuração de contra-rotação é utilizada quando áreas de grande
cisalhamento são necessárias, uma vez que tais áreas submetem os materiais a
grandes forças de cisalhamento e o material é comprimido através do espaço entre
as duas roscas. Em geral, extrusoras de dupla rosca em contra-rotação sofrem as
desvantagens de aprisionamento potencial de ar, geração de alta pressão, e baixa
velocidade máxima de rosca e saída de material extrusado (CROWLEY et al., 2007).
Extrusoras que operam em co-rotação são industrialmente o tipo mais
importante de extrusoras e podem ser operadas com elevada velocidade da rosca e
alcançar altas taxas de produção, enquanto mantém uma boa mistura e
características de transporte. Ao contrário de extrusoras de contra-rotação,
geralmente têm menor desgaste do parafuso e do tambor, pois não sofrem o efeito
de pressão devido à contra-rotação de roscas (CROWLEY et al., 2007).

2.5.5 Etapas de processo
2.5.5.1 Seção de alimentação
O polímero, IFA e excipientes podem ser introduzidos juntos como uma prémistura ou em alimentadores individuais na zona de alimentação do tambor
(ALMEIDA et al., 2012).
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A finalidade da seção de alimentação é compactar e transferir o material de
alimentação para dentro do tambor da máquina extrusora. Alimentadores de massa
em fluxo são utilizados em conjunto com extrusoras para medir os sólidos com
precisão. Alimentação gravimétrica normalmente é especificada para instalações
GMP (MAMIDWAR et al., 2012).

2.5.5.2 Seção de transporte e fusão
Os pós são transportados pela zona de fusão e devido à energia e força de
cisalhamento aplicada inicia-se o amolecimento e fusão do polímero e outros
componentes. Este processo é fortemente dependente da velocidade da rosca e
nível de enchimento, ponto de fusão dos componentes individuais, tamanho de
partícula, tempo de residência e configuração das roscas (ALMEIDA et al., 2012).

2.5.5.3 Seção de mistura
Para produzir dispersões sólidas estáveis através de HME, é necessário
considerar que a mistura dos componentes seja bem e distribuída. Uma boa
distribuição dos componentes pode ser alcançada por diferentes arranjos ou
configurações dos elementos misturadores, conforme já mencionado anteriormente
(ALMEIDA et al., 2012).
O objetivo da mistura é homogenizar a temperatura de fusão e distribuir todas
as partículas sólidas e líquidas obtendo uma excelente uniformidade de conteúdo
(ALMEIDA et al., 2012).
A qualidade da mistura depende da velocidade da rosca, do rendimento, da
viscosidade do material fundido e da geometria da rosca. Quanto maior for a
velocidade da rosca e menor o rendimento, melhor o desempenho da mistura
(ALMEIDA et al., 2012).

2.5.5.4 Seção de ventilação
Os pós introduzidos na extrusora podem ter arrastado ar nos poros ou aderido
a sua superfície. Quando o pó torna-se compactado, esse ar precisa ser eliminado.
A umidade residual também pode levar à formação de gás quando a temperatura de
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fusão aumenta. É necessário permitir a eliminação desses gases. A ventilação pode
ser alcançada através da abertura da seção superior do tambor (ALMEIDA et al.,
2012).

2.5.5.5 Seção de extrusão
Por meio de roscas de alimentação de descarga é possível manter um nível
de enchimento de 100%, assegurando, dessa forma, um fluxo de fusão constante
através do orifício, o que proporciona a mesma forma para todo o material extrusado
(ALMEIDA et al., 2012).
O tempo de residência no extrusor varia dependendo do tamanho do
equipamento (extrusor), velocidade da rosca, configuração da rosca e taxa de
alimentação. O tempo de retenção varia, normalmente, de 30 segundos a 5 minutos
(KOLTER et al., 2012).

2.5.5.6 Temperatura de extrusão

A temperatura de extrusão deve estar em torno de 20 a 30°C acima da
temperatura de transição vítrea (Tg) do polímero para garantir o fluxo adequado
durante o processo de HME. Porém deve estar, ao mesmo tempo, abaixo da
temperatura de degradação térmica de qualquer um dos ingredientes (ALMEIDA et
al., 2012).

2.6

Métodos de análise térmica
Conhecer o comportamento térmico dos fármacos e polímeros incorporados

na formulação é essencial para o desenvolvimento de um processo de HME robusto
(ALMEIDA et al., 2012).
A Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) é a técnica pela qual se mede a
diferença de energia fornecida à substância e a um material de referência
termicamente inerte, em função da temperatura, enquanto a substância e a
referência são submetidas a uma programação controlada de temperatura
(GIOLITO; IONASHIRO, 1988). A DSC possibilita acompanhar e obter dados
quantitativos quanto às alterações físicas ou químicas da amostra, tais como:
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mudança de estado físico (fusão, ebulição etc), transições de fase (modificações na
estrutura cristalina) ou reações de desidratação, de decomposição, de óxidoredução etc (MATOS, 2009).
Analise Termogravimétrica (TGA) é uma técnica termoanalítica na qual a
variação da massa da amostra (perda ou ganho) é determinada em função da
temperatura e/ou tempo, enquanto a amostra é submetida a uma programação
controlada de temperatura. Através desta técnica é possível conhecer quais
alterações o aquecimento pode provocar na massa dos materiais e, assim,
estabelecer a faixa de temperatura em que eles adquirem composição química fixa,
definida e constante. Por exemplo, permite determinar a temperatura em que os
materiais começam a se decompor (estabilidade térmica) (MATOS, 2009).
A Difração de raio-x (DRX) está baseada na lei de Bragg, na qual a
incidências de raios X paralelos incidem na superfície de cristais e interagem com os
elétrons dos átomos presentes, originando o fenômeno da difração. A técnica é
importante para comparar diferentes dispersões solidas e avaliar se há material
amorfo ou cristalino presente nesta (CUFFINI, 2009).

2.7

Microscopia eletrônica de varredura
A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV / SEM – Scanning

Electron Microscopy) baseia-se no fenômeno de interação entre um feixe de elétrons
e a amostra a ser analisada (ANTONIASSI, 2010).
Ao atingir a amostra, o feixe de elétrons excita certo volume da mesma, sendo
que dessa interação elétrons-amostra alguns tipos de elétrons (secundários e
retroespalhados), além de raios X característicos e catodoluminescência, são
emitidos podendo ser captados por diferentes detectores posicionados em pontos
estratégicos dentro da câmara de amostras (ANTONIASSI, 2010).
Os elétrons secundários são emitidos bem próximos à superfície da amostra e
permitem justamente observações da superfície da mesma, oferecendo detalhes da
sua morfologia e textura e proporcionando informações de caráter tridimensional.
(ANTONIASSI, 2010).
O aumento da imagem é muito superior ao obtido pela microscopia óptica,
podendo chegar até 300.000 vezes (CUFFINI et al., 2009).
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2.8

A escolha do polímero
A combinação de PEG 6000, vinilcaprolactona e vinilacetato copolímero,

comercialmente chamada de SLP, é umas das combinações de polímeros
conhecidas por serem usadas em formulações farmacêuticas de liberação imediata
preparadas com o uso de HME (ALMEIDA et al., 2012).
Outros polímeros, ou combinações de polímeros, estão disponíveis no
mercado para o mesmo fim, mas optou-se pelo uso do SLP neste estudo em virtude
de ser uma combinação moderna e promissora, conforme relatos encontrados na
literatura (DJURIS J et al, 2013). Além disso, sua baixa temperatura de transição
vítrea favorece seu uso combinado a IFAs com temperaturas de degradação mais
baixas.
Cabe ressaltar, assim como já foi mencionado, um pré-requisito do polímero a
ser usado em HME é seu comportamento termoplástico apropriado, no entanto, o
número de polímeros aprovados para uso farmacêutico ainda é limitado (KOLTER et
al., 2012).
Hardung e colaboradores (2010) destacaram a característica hidrofílica de
SLP e seu uso pela indústria farmacêutica com a finalidade de aumentar a
solubilidade em água de substâncias pouco solúveis, tais como carbamazepina,
griseofulvina e itraconazol.
Já Hughey e colaboradores (2013), ressaltaram a funcionalidade hidrofílica e
hidrofóbica de SLP, e sua capacidade de formar estruturas micelares em solução.
Devido ao seu caráter anfifílico, SLP combina uma elevada solubilidade em
água e uma boa solubilidade em muitos solventes orgânicos (HUGHEY et al., 2013).
Este copolímero, graças às suas baixas higroscopicidade, temperatura de
transição vítrea e viscosidade em fusão, é utilizado em processos farmacêuticos, tais
como a HME, spray-drying, granulação via úmida e compressão direta, com o
objetivo de formular dispersões sólidas capazes de aumentar a absorção do fármaco
através da barreira intestinal (CESPI, 2013).
Algumas características do copolímero, tais como lipofilicidade, receptores ou
doares de pontes de hidrogênio e grupos amida são pré-requisitos para aumentar a
solubilidade – o mesmo se aplica aos solventes orgânicos. Isso explica o motivo pelo
qual a povidona, copovidona e SLP são altamente aplicáveis para HME. Copovidona
e SLP, em particular, são muito mais lipofílicos do que muitos outros polímeros
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solúveis em água contendo grupos hidroxila e, assim, são mais adequados para a
lipofilicidade de fármacos de baixa solubilidade (KOLTER et al., 2012).

2.9

Tamanho de partícula
A granulometria de um pó está diretamente ligada a velocidade de dissolução.

Quanto menor o diâmetro da partícula, maior a superfície de contato entre o sólido e
o solvente, sendo que o conhecimento e o controle do tamanho de partículas são
fundamentais para os casos de fármacos pouco solúveis (BUENO; RECH, 2009).
A redução do tamanho de partícula pode também ser responsável por ações
tóxicas. Em 1972-1973, ocorreram problemas de intoxicação com digoxina devido à
redução do tamanho de partículas (BUENO; RECH, 2009).
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3

OBJETIVOS
O objetivo principal do presente projeto foi modificar o perfil de dissolução de

bissulfato de clopidogrel utilizando a técnica de HME.

Objetivos específicos:


Caracterizar o BC e SLP através de análises térmicas, físico-químicas, e
óptica;



Caracterizar o material extrusado através de análises térmicas, físicoquímicas e óptica;



Avaliação de uniformidade de teor e produto de degradação do material
extrusado;



Perfil de dissolução comparativo entre o BC e o material extrusado nos meios
que cobrem o pH fisiológico e em água.
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4

METODOLOGIA
O presente estudo é uma pesquisa exploratória na qual será avaliada a

modificação do perfil de dissolução de bissulfato de clopidogrel empregando a
técnica “hot-melt extrusion”.
O estudo é essencialmente experimental, pois envolve o desenvolvimento de
formulações e a realização de diferentes análises laboratoriais para a busca do
resultado mais positivamente expressivo para a modificação do perfil de dissolução
de bissulfato de clopidogrel.
Todo o trabalho está amparado por literatura científica publicada relevante ao
tema.

4.1

Materiais
Os materiais utilizados neste estudo estão divididos em matérias-primas e

equipamentos.

4.1.1 Matérias-primas
As matérias-primas utilizadas no estudo estão descritas nos tópicos a
seguir.
O bissulfato de clopidogrel e os reagentes utilizados nos ensaios analíticos
foram doados gentilmente pela Eurofarma Laboratórios e o polímero SLP foi cortesia
da BASF®. Todas as matérias-primas utilizadas são de grau farmacêutico.

4.1.1.1 Bissulfato de clopidogrel (IFA)
O bissulfato de clopidogrel é um pó branco a quase branco, e apresenta-se na
forma cristalina (UNITED STATES PHARMACOPEIA,2014). Possui peso molecular
419,9 g/mol e temperatura de fusão de 184°C (MERCK INDEX, 2006).
O teor do lote utilizado no estudo, informado pelo fabricante Dr. Reddy’s, foi
de 99,3% na base anidra.
O padrão analítico utilizado no estudo é secundário. O padrão primário do BC
foi proveniente da USP lote G1L326 com potência 98,8%. O lote de fármaco BC
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padronizado foi AAFH008003 do fabricante Dr. Reddy’s com validade 30/09/2017 e
o resultado encontrado foi 99,6%.
A figura 9 traz a fórmula estrtural de bissulfato de clopidogrel.
Figura 9. Fórmula estrutural de bissulfato de clopidogrel.

Fonte: DRUGBANK, 2014.

4.1.1.2 SLP (polímero)
A escolha dos polímeros foi baseada nas estruturas químicas assim como nas
diferentes temperaturas de transição vítrea e de degradação.
A tabela 3 apresenta as temperaturas de transição vítrea (Tg) e degradação
(Tdegradação) dos principais polímeros aplicáveis à técnica disponíveis no mercado.
Tabela 3. Temperaturas de transição vítrea e degradação dos principais polímeros.
Temperatura de transição
Temperatura de
Polímero
vítrea (Tg)
degradação (T degradação)
SLP
72°C
278°C
Kollidon® VA 64*
105°C
270°C
Kollidon® 30**
160°C
171 °C
Fonte: Adaptado de GUPTA et al., 2014.
*Nome químico: copolímero vinilpirrolidona-vinil acetato.
**Nome químico: polivinilpirrolidona.

De acordo com os valores apresentados na tabela 3, o polímero SLP
apresenta menor temperatura de transição vítrea, o que permite menor exposição do
IFA a altas temperaturas durante o processo de extrusão.
SLP é um copolímero de bloco formado pela associação de PEG6000 +
vinilcoprolactam + copolímero vinilacetato, de coloração branca a levemente
amarelada e leve odor característico. Possui peso molecular, determinado por
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cromatografia de permeação em gel, entre 90.000 e 140.000 g/mol. É solúvel em
água, em acetona (até 50%), metanol (até 45%) e etanol (até 25%) (BASF, 2006).
Trata-se de um copolímero com estrutura química anfifílica, que atua como
matriz para dispersões sólidas e capaz de solubilizar substâncias pouco solúveis em
meio aquoso (BASF, 2006).
A figura 10 apresenta a fórmula estrtural de SLP.
Figura 10. Fórmula estrutural de PEG6000 + vinilcoprolactam + copolímero vinilacetato
(SLP).

4.1.1.3 Equipamentos
A extrusora utilizada nos experimentos foi da marca Thermo Scientific Pharm
11HME,

pertencente

à BASF®,

e foi

gentilmente

disponibilizada

para o

desenvolvimento deste trabalho.
Todos os demais equipamentos

utilizados nas etapas analíticas

e

farmacotécnicas foram disponibilizados pela Eurofarma Laboratórios e estão
apresentados no quadro 5 abaixo.
Quadro 5. Relação de equipamentos utilizados.
Ensaio / Fase de
Equipamento
Processo
Difrator de Raio X
DRX
Rigaku, Miniflex II
DSC Discovery
DSC
TA Instruments
TGA Discovery
TGA
TA Instruments
Karl Fisher
Umidade
870KF / Metrohm
Redução de tamanho de
Moinho analítico IKA A11
partícula - classificação
Analisador de tamanho de
Cilas modelo 1064
partícula
Teor / Dissolução /
HPLC
Produto de degradação
1100 series / Agilent
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Ensaio / Fase de
Processo

Equipamento
Dissolutor
VK8000 / Varian
UV
Espectrofotômetro Agilent 8453

4.2

Caracterização do BC
Foi necessário caracterizar o BC para conhecer o grau de eletividade deste

fármaco ao processo de HME. Através das técnicas de DSC, DRX, TGA e MEV
(microscopia eletrônica de varredura) foi possível extrair dados necessários para o
sucesso na escolha do polímero e na parametrização do processo de extrusão. Foi
realizado também ensaio para determinação do tamanho de partícula do BC.
As condições experimentais para os ensaios para as análises térmicas foram:


DSC - panela hermética de alumínio, 50 mL/minuto de Nitrogênio,
rampa de 20°C/minuto até 120°C, rampa de 20°C/minuto até 0°C e
rampa de 20°C/minuto até 200°C.



DRX - tubo com alvo de cobre operando a 30kV e 15mA, detector em
linha D/teX Ultra®, filtro Kβ de níquel, fenda soller de 2,5°, beam knife,
passo de 0,02°, taxa de 10°/minuto, suporte de amostras de silício de
baixo background.



TGA - panela de Platina HT, 25 mL/minuto de ar, rampa de
40°C/minuto até 140°C e isoterma de 25 minutos.

Para os ensaios de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) do BC foi
utilizado microscópio Stereoscan 440, marca LEO, com espectrômetro de raios X por
dispersão de energia (EDS) Inca X-act, marca Oxford. O ensaio compreendeu a
coleta de imagens de elétrons retroespalhados e análises químicas pontuais (EDS),
para a caracterização composicional das amostras. As amostras foram aderidas em
fita dupla face de carbono, metalizadas com carbono e fixadas em suporte próprio
para microscopia eletrônica.
A análise de umidade do BC foi realizada em Karl Fisher, e a análise de
tamanho de partícula realizada a seco no equipamento Cilas.
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4.3

Análise de teor de BC
A análise de teor de BC foi realizada utilizando método descrito na USP 37

(UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2014), conforme descrito no Anexo A.

4.4

Escolha do polímero para o processo do HME
Após a caracterização do BC, o polímero de trabalho foi escolhido baseado

na temperatura máxima que o IFA em questão pode ser submetido de modo que
nenhuma ou mínima degradação aconteça. A temperatura de transição vítrea e
degradação do polímero e sua capacidade de conferir boa solubilização e evitar
recristalização também foram consideradas.
Assim como nos ensaios com o BC, para os ensaios de MEV do SLP foi
utilizado microscópio Stereoscan 440, marca LEO, com espectrômetro de raios X por
dispersão de energia (EDS) Inca X-act, marca Oxford. O ensaio compreendeu a
coleta de imagens de elétrons retroespalhados e análises químicas pontuais (EDS),
para a caracterização composicional das amostras. As amostras foram aderidas em
fita dupla face de carbono, metalizadas com carbono e fixadas em suporte próprio
para ME.

4.5

Preparação da mistura de pós
Foram preparadas 300 g de mistura de BC e SLP variando a proporção do BC

em relação ao polímero. Foram testadas as proporções 50:50 e 25:75 (porcentagem
peso/peso do ativo em relação ao polímero). As misturas dos componentes foram
realizadas manualmente por 5 minutos em saco plástico de capacidade adequada.
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4.6

Processo de HME
A mistura de pós de cada teste foi adicionada ao funil da extrusora. A

fotografia 1 apresenta visão geral da extrusora, incluindo o funil.
Fotografia 1. Visão geral da extrusora.

Vários testes preliminares foram realizados com objetivo de alcançar
parâmetros adequados de processo. O equipamento permite o controle de 8 zonas
de temperatura e 2 zonas de cisalhamento. A velocidade da esteira, velocidade do
alimentador, pressão da matriz e torque possuem relação direta com a qualidade do
extrusado final e foram ajustados para adequar o processo. A fotografia 2 apresenta
a tela de comando do equipamento, onde é possível parametrizar todas as variáveis
do processo.
Fotografia 2. Tela de comando da extrusora.
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Ao sair do equipamento, o material extrusado ainda apresentava-se flexível,
conforme pode ser observado na fotografia 3. Em seguida o material foi direcionado
para uma esteira de resfriamento, e posteriormente para um classificador,
apresentado na fotografia 4, que o reduziu ao tamanho de 3 mm cada.
Fotografia 3. Material extrusado saindo da extrusora.

Fotografia 4. Classificador do extrusado.

Foram retiradas amostras do inicio, meio e final dos testes para avaliação da
uniformidade de teor do material extrusado.
Parte das amostras classificadas, de cada proporção (50:50 e 25:75), foram
submetidas à redução de tamanho de partícula em moinho analítico. A granulometria
alcançada para as proporções 50:50 e 25:75 foi menor que 250 µm.

4.6.1 Caracterização do material extrusado
A partir deste momento adotaremos a nomenclatura BCHME 50:50 Cilindro e
BCHME 50:50 <250 µm, respectivamente para o extrusado de BC e SLP na
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proporção 50:50 na forma cilíndrica (após saída do classificador) e após passagem
por moinho analítico. Da mesma forma, adotaremos a nomenclatura BCHME 25:75
Cilindro e BCHME 25:75 < 250 µm, respectivamente para o extrusado de BC e SLP
na proporção 25:75 na forma cilíndrica (após saída do classificador) e após
passagem por moinho analítico.
Foram realizados procedimentos de diminuição de tamanho de partícula do
BCHME 25:75 < 250 µm para alcançar o tamanho médio de partícula do BC (68,58
µm). No entanto as tentativas de redução de BCHME 25:75 a tamanhos de
partículas inferiores a 125 µm demonstraram que o material começou a sofrer fusão.
Portanto, o tamanho de partícula da amostra reduzida em moinho analítico está
compreendido em 100 µm < BCHME 25:75 < 125 µm. Adotaremos a partir de agora
a nomenclatura BCHME 25:75 < 125 µm para indicar essas amostras.
Para caracterização do material extrusado serão realizados ensaios de DRX,
TGA, DSC, umidade, teor e produto de degradação.
Para a proporção 50:50, foram realizados ensaios de DRX com as seguintes
amostras: mistura física BC + SLP 50:50, BCHME 50:50 <250µm, SLP e BC. Para a
proporção 25:75 foram utilizadas amostras de maneira semelhante: mistura física BC
+ SLP 25:75, BCHME 25:75 <125µm, SLP e BC.
Deste modo, as comparações entre as misturas físicas e os materiais
extrusados serão realizadas nas mesmas condições, eliminando interpretações
incorretas. As amostras foram preparadas em almofariz de ágata e as condições
experimentais para os ensaios de DRX foram: tubo com alvo de cobre operando a
30kV e 15mA, detector em linha D/teX Ultra®, filtro Kβ de níquel, fenda soller de
2,5°, beam knife, passo de 0,02°, taxa de 10°/min, suporte de amostras de silício de
baixo background.
Para os ensaios de TGA as amostras de BCHME 50:50 < 250 µm e BCHME
25:75 < 250 µm foram preparadas em almofariz de ágata e as condições
experimentais foram: panela de Platina HT, 25 ml/minuto de ar, rampa de
40°C/minuto até 140°C e isoterma de 25 minutos.
Para os ensaios de DSC as amostras de BCHME 50:50 < 250 µm e BCHME
25:75 < 250 µm foram preparadas em almofariz de ágata e as condições
experimentais foram: panela hermética de alumínio, 50 mL/minuto de Nitrogênio,
rampa de 20°C/minuto até 120°C, rampa de 20°C/minuto até 0°C e rampa de
20°C/minuto até 200°C.

50
Da mesma forma como realizado com o BC e SLP, para os ensaios de MEV
do BCHME 50:50 cilindro e BCHME 25:75 cilindro foi utilizado microscópio
Stereoscan 440, marca LEO, com espectrômetro de raios X por dispersão de
energia (EDS) Inca X-act, marca Oxford. O ensaio compreendeu a coleta de
imagens de elétrons retroespalhados e análises químicas pontuais (EDS), para a
caracterização composicional das amostras. As amostras foram aderidas em fita
dupla face de carbono, metalizadas com carbono e fixadas em suporte próprio para
ME.
A análise de teor e produto de degradação foi realizada utilizando método
descrito na USP 37 (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2014), conforme descrito
no Anexo A.
As análises de umidade das amostras BCHME 50:50 Cilindro e BCHME 25:75
Cilindro foram realizadas em Karl Fisher.

4.6.2 Perfil de dissolução
Foram realizados perfis de dissolução do BCHME 50:50 e BCHME 25:75, em
diferentes tamanhos de partículas, versus BC (IFA) nos meios considerados
fisiológicos (pH 1,2, pH 4,5, pH 6,8) e água purificada.
Considera-se que 75 mg de clopidogrel equivale a 97,88 mg de bissulfato de
clopidogrel (MERCK INDEX, 2006). Portanto, para os ensaios de dissolução foram
pesadas as quantidades abaixo, considerando as proporções BC e SLP, para adição
as cubas de dissolução:


BC (IFA): 97,88 mg



BCHME 50:50 < 250 µm: 195,76 mg



BCHME 50:50 < Cilindro: 195,76 mg



BCHME 25:75 < 250 µm: 391,52 mg



BCHME 25:75 < Cilindro: 391,52 mg



BCHME 25:75 < 125 µm: 391,52 mg

Todos os perfis de dissolução foram realizados utilizando os seguintes
parâmetros: aparato 2 (pá), velocidade 50 rpm, volume da cuba 1000 mL, filtro 35
µm e o material foi vertido diretamente na cuba do dissolutor.
Após 30 minutos de experimento, que é o tempo padrão de dissolução,
aumentou-se a velocidade de rotação das pás por mais 5 minutos para forçar a
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liberação do BC. Esta alteração nos parâmetros do experimento é chamada de
“spin”.
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5

ESTADO DA ARTE
Foram realizadas diversas buscas na literatura para levantamento do estado

da arte relacionado ao presente trabalho.
O estudo da literatura foi dividido em duas partes, a primeira dela com foco no
ingrediente farmacêutico ativo, e a segunda com foco no polímero. O quadro 6
apresenta a descrição de cada uma das partes do levantamento bibliográfico
realizado.
Quadro 6. Descrição das buscas realizadas para análise do Estado da Arte.
Assunto
Termos
Descrição
Clopidogrel,
IFA
dispersão sólida e
Busca inicial ampla sobre o tema.
HME
Polímero
Soluplus e HME
Busca sobre uso anterior de SLP em HME.

Os resultados obtidos no levantamento bibliográfico para o IFA e para o
polímero serão discutidos nos itens 5.1 e 5.2, respectivamente.
As fontes de informações utilizadas para o levantamento do estado da arte
são apresentadas no quadro 7.
Quadro 7. Fontes de informações utilizadas no estudo do Estado da Arte.
Fonte de Informações
Comentários
Endereço eletrônico
Bases de dados da NCBI
Dentre estas bases está o www.ncbi.nlm.nih.gov
(National Center for
PubMed, que contém artigos do
Biotechnology Information) Medline, jornais de ciências da
vida e conteúdo de livros online
Bireme – Biblioteca Virtual Compreende bases de dados www.bireme.br
em Saúde
como Scielo, Lilacs, Medline,
entre outras
Portal CAPES (Portal de
Inúmeras
revistas
e www.periodicos.capes.gov.br
Periódicos CAPES)
publicações relacionadas ao
tema do trabalho. É possível
recuperar
informações
de
periódicos das editoras /
fornecedores Elserveir Science
Direct, Karger, Springer Link,
Scielo, entre outros; são
inúmeros
periódicos
de
interesse contidos no Portal
CAPES
EspaceNET
Site do Escritório de Patentes worldwide.espacenet.com
dos Estados Unidos
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Fonte de Informações
Google Acadêmico

Comentários
Endereço eletrônico
Site de buscas livres com scholar.google.com.br
conteúdos científicos. Recupera
artigos científicos, livros online
e depósitos de patentes

Algumas das fontes de dados mencionadas no quadro 9 tem partes de seu
acervo que se sobrepõem e podem recuperar determinados artigos e informações
semelhantes. Por outro lado, a soma do conteúdo coberto por estas fontes de
informação consegue descrever o que há de mais importante no estado da técnica
com relação ao tema deste trabalho.
A seguir são apresentados detalhes da metodologia utilizada para o
levantamento bibliográfico e os resultados quantitativos obtidos.

5.1

Clopidogrel, dispersão sólida e HME
As buscas iniciais por informações relevantes já publicadas evidenciaram

pouco material publicado sobre este tema, e muitas vezes o resultado alcançado foi
nulo. Dessa forma, optou-se por realizar a busca em duas etapas: na primeira delas
(Etapa 1) focou-se especificamente nos termos de maior relevância ao trabalho
(“hot-melt extrusion” e clopidogrel); na segunda etapa (Etapa 2) foram realizadas
buscas complementares nas bases que não recuperaram nenhum resultado na
Etapa 1, mas desta vez foram usados termos mais abrangentes (dispersão sólida –
e suas variações, e clopidogrel).
A explicação para a adoção de tal estratégia está no fato de que o hot-melt
extrusion é apenas uma das técnicas utilizadas para a formação de dispersões
sólidas. Sendo assim, o que buscou-se encontrar na segunda etapa descrita acima
foram artigos que pudessem mostrar o histórico que há na literatura científica
relacionado ao interesse em pesquisar os benefícios da dispersão sólida para
melhorar propriedades fisico-químicas do clopidogrel que possam resultar em
benefícios para seu uso clínico, e assim entender em que ponto do desenvolvimento
técnico-científico está o uso de hot melt extrusion para a formação de dispersão
sólida à base de clopidogrel.
Para a realização das buscas, foram utilizados os seguintes termos e
estratégia:
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- “hot melt extrusion” AND “clopidrogrel”
- “solid* dispersion*” AND “clopidogrel”
- (“dispersão sólida” OR “dispersões sólidas”) AND “clopidogrel”

Não foram incluídos outros critérios de seleção, tais como restrição de ano de
publicação ou idioma dos artigos. Novas restrições seriam feitas caso o volume de
artigos encontrados fosse demasiadamente grande.
A tabela 4 traz os resultados obtidos nas etapas 1 e 2 do levantamento
bibliográfico.
Tabela 4. Resultados obtidos nas etapas 1 e 2 do levantamento bibliográfico.
Etapa 1
Etapa 2
Termos de Busca e Resultados
(“dispersão sólida”
Bases
“solid dispersion*”
“hot melt extrusion”
OR “dispersões
Pesquisadas
AND
AND “clopidrogrel”
sólidas”) AND
“clopidogrel”
“clopidogrel”
Bases NCBI
0
13*
0
Bireme
0
2
0
Portal CAPES
0
8**
0
EspaceNET
0
6
0
Google Acadêmico
19
n/a
n/a
*Dos 13 resultados encontrados: 2 em Books; 2 em PubMed; 2 em PubMed Central; 1 em
dbGaP; 1 em GTR; 5 em PubMed Health.
**5 artigos únicos do total de 8 resultados.

Na etapa 1, dos 19 resultados encontrados, foram identificadas duas
duplicidades. Destes 17 itens únicos, 10 eram depósitos de patente e os outros 7,
artigos científicos.
Das patentes identificadas, algumas não tem relação alguma ao presente
trabalho. Elas apenas mencionam em seu conteúdo os termos de busca, mas não
trazem qualquer dado relevante. Outras tratam do estudo de hot-melt extrusion e
listam o clopidogrel dentre inúmeras outros fármacos que podem ser utilizadas com
esta tecnologia para gerar algum benefício.
Já a patente US 2011/0028456 propõe-se a solucionar problemas de
instabilidade física das dispersões sólidas tradicionais com o uso do “hot melt
extrusion”. Este documento traz diversas sugestões de formulações, uma delas é de
comprimidos à base de clopidogrel e atorvastatin produzidos com o uso de “hot melt
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extrusion”. Porém, não há detalhes sobre resultados de estabilidade com o uso
desta formulação, nem mesmo qualquer dado sobre a qualidade dos comprimidos
produzidos a partir desta fórmula.
Nenhum dos artigos científicos encontrados tratam especificamente do uso de
“hot melt extrusion” para a produção de medicamentos à base de clopidogrel. Eles
discutem como é o método, seu uso, suas características e importância, mas nada
específico com clopidogrel.
Estranhamente foram encontrados diversos depósitos de patentes na busca
realizada com Google Acadêmico, e nenhum com o uso do EspaceNET, que
teóricamente deveria ser a principal fonte para a busca desse tipo de publicação.
Uma das explicações possíveis é o fato de que o EspaceNET permite as buscas nos
títulos e resumos das patentes, e como não havia material específico para “hot melt
extrusion” e clopidogrel, então aquela base não recuperou nenhum resultado.
Já o Google Acadêmico, que permite a busca no texto completo de patentes,
conseguiu encontrar documentos que possuíssem ambos os termos de busca.
Os resultados da etapa 2 apontam que há pouquíssimo dado científico sobre
dispersão sólida e clopidogrel. Dos artigos recuperados, poucos trazem conteúdo
relevante para embasar esta dissertação. A seguir serão descritos e comentados os
artigos com relevância ao presente estudo.
Lassoued e colaboradores (2011) realizaram estudo para avaliar o aumento
na absorção de sulfato hidrogenado de clopidogrel utilizando-se o modelo de saco
intestinal invertido de ratos. As substâncias quinidina e naringina foram selecionadas
como inibidores da P-glicoproteína, enquanto o ácido tartárico foi seleccionado como
o intensificador de absorção intestinal. O aumento da solubilidade foi conseguido por
preparação de dispersões sólidas. Os resultados obtidos apontam que o naringin
pode ser alternativa viável para uso como excipiente farmacêutico em dispersões
sólidas à base de clopidogrel para aumentar a absorção do ativo no intestino, e, por
conseguinte, aumentar sua biodisponibilidade após administração oral.
Estudo de Kim e colaboradores (2011) teve por objetivo desenvolver nova
formulação à base de napadisilato de clopidogrel em dispersão sólida para obtenção
de maior estabilidade e bioequivalência com o produto à base de bissulfato de
clopidogrel comercialmente disponível. O novo sal por si só não melhorou a
solubilidade, nem a estabilidade de clopidogrel. Por isso foi desenvolvida a
formulação em dispersão sólida. Os resultados finais indicam que a formulação
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estudada foi bioequivalente ao produto comercial em cães beagle. Os autores
concluiram que a comprimidos formulados com dispersão sólida à base de
napadisilato de clopidogrel pode ser um candidato promissor para melhorar a
estabilidade e biodisponibilidade de clopidogrel.
A maioria dos estudos descrevem que o uso de dispersão sólida pode ser
alternativa viável para melhorar a solubilidade de ativos, e assim alterar suas
propriedades farmacocinéticas (melhorar absorção, e aumentar a taxa de ativo
biodisponível).
Com base no levantamento bibliográfico realizado, pode-se concluir que o uso
de “hot melt extrusion” para formulações à base de clopidogrel ainda é tecnologia
com alto potencial para exploração. E até mesmo quando ampliado o tema da busca
com o termo dispersão sólida, e suas variações, e clopidogrel, foram recuperados
muito poucos resultados. Considerando a importância deste ativo no mercado
farmacêutico mundial, esperava-se encontrar maior número de estudos que
tivessem por objetivo melhorar o perfil farmacotécnico e farmacodinâmico de
clopidogrel.

5.2 SLP e HME
Uma vez que o polímero escolhido para a formulação a ser estudada foi o
SLP, conforme explicado anteriormente, optou-se por realizar levantamento
bibliográfico específico para verificar o que já foi publicado sobre o uso deste
polímero com a técnica de HME.
O volume de resultados encontrados são apresentados na tabela 5, e serão
discutidos a seguir.
Tabela 5. Resultados obtidos na busca de informações sobre SLP e hot-melt extrusion.
Termos de busca e resultados
Bases Pesquisadas
“soluplus” AND “hot-melt extrusion”
Bases NCBI
32*
Bireme
4
Portal CAPES
40
EspaceNET
0
Google Acadêmico
247
TOTAL
323
*Dos 32 artigos encontrados: 23 em PubMed, e 9 em PubMed Central.
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No total foram encontradas 323 referências relacionadas à busca de SLP e
HME. Porém, muitos dos artigos encontrados apareceram nos resultados de mais de
uma base de dados consultada.
Foi realizada a leitura e seleção de artigos, que resultou no total de 31
trabalhos relacionados ao uso de SLP com a técnica de HME. O quadro 8 apresenta
os resultados encontrados e uma breve descrição de cada um deles.
Quadro 8. Apresentação dos resultados alcançados no levantamento bibliográfico SLP e
HME.
Autor(es) /
Objetivos /
Título
Resultados
Fonte(s)
Ano
Descrição
Uso de FTIR
A adição de
(Fourier transform
carbonato de
infrared) para
sódio melhorou a
Analyzing the
anáise do impacto taxa de liberação
impact of different
de diferentes
de fármaco uma
excipients on drug
Pubmed,
excipientes na
vez que ele
release behavior in
Portal
PUDLAS M et
liberação de
diminuiu as
hot-melt extrusion
CAPES,
al., 2015
fármacos de
interações
formulations using
Google
extrusados. Foram polímero/IFA e
FTIR
Acadêmico
usados dois
permitiu a
spectroscopic
polímeros:
formação de um
imaging.
copovidona e SLP; sal de ibuprofeno
carbonato de sódio mais solúvel em
e ibuprofeno.
água.
Obter dispersão
sólida amorfa
Extruded
Os resultados
estável com SLP,
Soluplus®/SIM as
mostraram que a
preparada por
an oral delivery
preparação por
HME e à base de
Pubmed,
ZHANG Y et
system:
HME obteve
sinvastatina para
Google
al., 2014a
characterization,
melhores
melhorar a
Acadêmico
interactions, in
resultados de
estabilidade física
vitro and in vivo
estabilidade e
e
evaluations.
biodisponibilidade.
biodisponibilidade
do fármaco.
O uso de
Effect of
O objetivo do
Poloxamer 407
composition in the
estudo foi
como um
development of
investigar o uso de plastificante
Pubmed,
carbamazepine
HME para formular facilitou o
Portal
DJURIS J et
hot-melt extruded
carbamazepina em processo e
CAPES,
al., 2014
solid dispersions
dispersão sólida
diminuiu a dureza Google
by application of
com os polímeros
do extusado - e
Acadêmico
mixture
Soluplus e
facilitou a
experimental
Poloxamer 407.
liberação da
design.
carbamazepina.
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Autor(es) /
Ano

Título

MANIRUZZA
MAN M et al.,
2013

Dissolution
enhancement of
poorly watersoluble APIs
processed by hotmelt extrusion
using hydrophilic
polymers.

KALIVODA A
et al., 2012

Application of
mixtures of
polymeric carriers
for dissolution
enhancement of
fenofibrate using
hot-melt extrusion.

HUGHEY JR
et al., 2011

Thermal
processing of a
poorly watersoluble drug
substance
exhibiting a high
melting point: the
utility of KinetiSol®
Dispersing.

FULE R et al.,
2014

Preparation and
characterisation of
lornoxicam solid
dispersion
systems using hot
melt extrusion
technique

FULE RA et
al, 2013

ArtemetherSoluplus® Hot-Melt
Extrudate Solid
Dispersion
Systems for
Solubility and
Dissolution Rate
Enhancement with
Amorphous State
Characteristics

Objetivos /
Descrição
Uso de HME para
melhorar a
dissolução de IFAs
pouco solúveis
com o uso de
polímeros
hidrosolúveis,
dentre eles, SLP.
Os fármacos
utilizadas foram
indometacina e
famotidina.
Uso de HME e
diferentes
polímeros para
aumentar a
dissolução de
fenobarbital.
Identificar um
sistema polimérico
para meloxicam e
investigar as
técnicas de
processamento
térmico para a
preparação de
dispersão sólida.
Investigar a
capacidade de
SLP e surfactantes
(PEG 400, Lutrol
F127, Lutrol F68)
em combinação e
individualmente,
preparados via
HME, em melhorar
a solubilidade e,
por conseguinte, o
perfil de dissolução
de lornoxicam.
Foram estudadas
formulações de
dispersões sólidas
de artemether
preparadas via
HME utilizando a
mistura de SLP,
PEG 400, Lutrol
F127 e Lutrol F68.

Resultados

Fonte(s)

Os resultados in
vitro dos estudos
de dissolução
mostraram
aumento na
liberação dos
ativos em todas
as formulações
testadas quando
comparadas com
os IFAs sozinhos.

Pubmed,
Bireme,
Google
Acadêmico

As formulações de
todos os
polímeros
utilizados foram
superiores às
formulações
presentes no
mercado.

Pubmed,
Google
Acadêmico

Dos polímeros
utilizados,
Soluplus
apresentou o
maior grau de
miscibilidade e
aumento da
solubilidade.

Pubmed,
Portal
CAPES

Resultados
obtidos indicam
que as dispersões
sólidas
preparadas via
HME melhoraram
significativamente
a solubilidade e o
perfil de
dissolução de
lornoxicam.

Portal
CAPES

Os resultados
obtidos indicam
que a dissolução
do fármaco foi
melhorada nos
extrusados.

Portal
CAPES,
Google
Acadêmico
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Autor(es) /
Ano

HARDUNG H
et al., 2010

REPKA MA,
2012

FULE R et al.,
2013

GUPTA SS et
al., 2014b

Título

Objetivos /
Descrição

Resultados

Fonte(s)

Combining HME
and solubilization:
Soluplus®, the
Solid Solution

Estudos iniciais do
uso de soluplus
com diferentes
ativos para
melhoria da
dissolução e
biodisponibilidade.

Os resultados
mostraram que
soluplus é
alternativa viável
para melhora da
dissolução e
biodisponibilidade
de ativos de baixa
solubilidade.

Google
Acadêmico

Não há resultados
específicos, mas
destaca o uso
com sucesso de
SLP.

Google
Acadêmico

Todas as
dispersões sólidas
aumentaram a
taxa de dissolução
do fármaco.

Google
Acadêmico

Melt extrusion:
process to product

Solubility and
dissolution rate
enhancement of
lumefantrine using
hot melt extrusion
technology with
physicochemical
characterisation
Investigation of
thermal and
viscoelastic
properties of
polymers relevant
to hot melt
extrusion - I:
Polyvinylpyrrolidon
e and related
polymers

Development and
evaluation of
lafutidine solid
dispersion via hot
FULE R;
melt extrusion:
AMIN P, 2014ª
Investigating drugpolymer miscibility
with advanced
characterisation

Artigo que
descreve diversos
aspectos do
processo de HME,
equipamentos e
aplicações.
Destaca o uso de
SLP.
Análise do uso de
®
SLP, Kollidon
®
VA64 e Plasdone
S630 para a
formação de
extrusados, via
HME, à base de
lumefantrina.

O objetivo do
estudo foi gerar
dados físicoquímicos de
polímeros "PVPs"
usados em HME.

Estudo realizado
para avaliar a
performance de
lafutidina
preparada com
SLP via HME para
melhorar a
biodisponibilidade
do fármaco.

Baseado em
análises
viscoelásticas, as
variações de
temperatura do
processo de
diferentes
polímeros para
HME foram
determinadas.
Taxa de
dissolução e
solubilidade do
fármaco foram
melhoradas
substancialmente
com o
desenvolvimento
da dispersão
sólida.

Google
Acadêmico

Google
Acadêmico
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Autor(es) /
Ano

Título

FOPPOLI A et
al., 2014

Development of
Soluplus®-based
solid dispersions
containing a
disintegration
adjuvant

NAYAK S et
al., 2014

Preparation and
evaluation of hot
melt extrudates of
aciclovir.

ZHANG Y et
al., 2014b

Application of
Carrier and
Plasticizer to
Improve the
Dissolution and
Bioavailability of
Poorly WaterSoluble Baicalein
by Hot Melt
Extrusion

GUPTA SS et
al., 2014ª

Effect of
carbamazepine on
viscoelastic
properties and hot
melt extrudability
of Soluplus®

1

Objetivos /
Descrição
O objetivo do
trabalho foi
explorar a
viabilidade de HME
na preparação de
dispersão sólida ‘a
base de
itraconazol e SLP,
também contendo
a adição de
substância para
melhorar a
desintegração das
cápsulas em
dispersão.
Estudo para avaliar
a melhora na
solubilidade de
aciclovir com o uso
de dispersão
sólida. Foram
utilizados SLP e
HME.
Foram realizados
diversos testes
para se determinar
a melhor
formulação em
dispersão sólida de
baicaleína a ser
preparada via
HME. Foram
testados Kollidon®
VA64, Eudragit®
EPO1, SLP e
HPMC.
Determinar as
condições de
processo para a
preparação de
dispersão sólida
amorfa por HME a
partir de
propriedades
viscoelásticas de
polímeros e
misturas polímeroIFA
(carbamazeina).

Resultados

Fonte(s)

A dissolução das
cápsulas apenas
foi possível em
virtude da adição
de bicarbonato de
sódio às cápsulas.

Google
Acadêmico

A solubilidade do
ativo melhorou
com o uso de SLP
via HME.

Google
Acadêmico

As formulações
com SLP não
foram escolhidas
para a realização
de todos os
testes, pois
apresentaram
solubilidade muito
inferior a de
Kollidon® VA64 e
Eudragit® EPO.

Pubmed,
Google
Acadêmico

As análises de
DSC e DRX
demonstraram a
ausência de
formas cristalinas
no material
extrusado.

Pubmed,
Portal
CAPES,
Google
Acadêmico

Nome químico do Eudragit® EPO: copolímero catiônico formado por dimetilaminoetil metacrilato,
butil metacrilato e metil metacrilato.
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Autor(es) /
Ano

DIERICKX L
et al., 2014

Título

Co-extruded solid
solutions as
immediate release
fixed-dose
combinations.

KYEREMATE
NG SO et al.,
2014

A fast and reliable
empirical approach
for estimating
solubility of
crystalline drugs in
polymers for hot
melt extrusion
formulations.

DJURIS J et
al., 2013

Preparation of
carbamazepineSoluplus® solid
dispersions by hotmelt extrusion, and
prediction of drugpolymer miscibility
by thermodynamic
model fitting.

EITZMAYR A
et al., 2013

Experimental
characterization
and modeling of
twin‐screw
extruder elements
for pharmaceutical
hot melt extrusion

Objetivos /
Descrição

Desenvolver por
co-extrusão uma
formulação
farmacêutica sólida
de multi-camadas
para uso oral e
com combinação
de fármacos de
dose fixa.

Sugerem uma
nova forma de se
estimar a
solubilidade de
fármacos
cristalinos em
polímeros. Utilizam
uma combinação
de DSC e
algoritmo
matemático para a
construção de
curva completa de
solubilidade de um
fármaco em um
polímero.
Foi investigada a
possibilidade de
formação de
dispersão sólida de
carbamazepina
com SLP via HME.
Foi realizada a
previsão da
miscibilidade
fármaco-polímero
pelo modelo
termodinâmico.
Com o uso de
SLP, foram
caracterizados
diversos elementos
de um extrusador
de rosca-dupla.

Resultados

Fonte(s)

A liberação de
fenofibrato na
formulação com
SLP ocorreu em
60 minutos,
enquanto na
formulação com
Kollidon® VA 64
ocorreu de 20 a
30 minutos. De
modo geral, os
resultados das
formulações
multicamadas foi
positivo.

Pubmed,
Portal
CAPES,
Google
Acadêmico

Indicam que os
resultados
alcançados foram
muitos
satisfatórios para
o uso do método
desenvolvido.

Pubmed,
Portal
CAPES,
Google
Acadêmico

Foram alcançados
resultados
satisfatórios com
a formulação.

Pubmed,
Bireme,
Portal
CAPES,
Google
Acadêmico

Os autores
confirmaram com
os resultados
obtidos as
tendências
esperadas com os
experimentos.

Portal
CAPES

62
Autor(es) /
Ano

KOLTER K et
al., 2011

WILLIAMS R;
MCGINITY
JW, 2013

PINA MF et
al., 2014

Título

Pharmaceutical
Excipients for HotMelt Extrusion

Objetivos /
Descrição
Estudaram
inúmeros ativos
para avaliar a
influência da
temperatura de
transição vítrea,
viscosidade,
temperatura de
degradação, e
características do
processo em HME.

Resultados

Fonte(s)

Conhecer as
características
plastificantes do
polímero e seus
efeitos no
extrusado é prérequisito
importante para o
desenvolvimento
de formulações.

Google
Acadêmico

Google
Acadêmico

Pubmed,
Pubmed
Central,
Portal
CAPES

Thermal
Processing for the
Delivery of WaterInsoluble Drugs:
Hot-Melt Extrusion
and Kinetisol®
Dispersing

Estudo comprativo
do uso de HME e
Kinetisol®
Dispersing.

Os autores
informarm que
ambos os
processos são
viáveis, e
ressaltam a
eventual
vantagem de
Kinetisol® não
utilizar altas
temperaturas.

The influence of
drug physical state
on the dissolution
enhancement of
solid dispersions
prepared via hotmelt extrusion: a
case study using
olanzapine.

Estudaram a
relação entre a
estrutura física e
comportamento na
dissolução da
olanzapina
preparada por
HME com três
diferentes
polímeros: PVP,
PVPVA e SLP. Em
particular,
estudaram se a
total amorficidade
é necessária para
alcançar perfil de
dissolução
favorável.

A taxa de
dissolução das
diferentes
preparações foi
comparável e
concluiram que a
falta de material
cristalino não é
crítica para o perfil
de dissolução.
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Autor(es) /
Ano

YUN F et al.,
2014

LOW AQ et
al., 2013

Objetivos /
Descrição

Resultados

Fonte(s)

Preparation of
osthole-polymer
solid dispersions
by hot-melt
extrusion for
dissolution and
bioavailability
enhancement.

Investigar o
potencial da
dispersão sólida
melhorar a taxa de
dissolução e
biodisponibilidade
de osthole (IFA).
Utilizaram quatro
diferentes
polímeros
formulados via
HME.

SLP
não foi o polímero
mais adequado
para a formulação
com osthole.
Outros dois
polímeros
(Plasdone® S-630
e HPMC-E5)
apresentaram
ótimos resultados
melhorando a taxa
de dissolução
quando
comparados com
o pó do fármaco
ou com a mistura
física do fármaco
e polímero.

Pubmed,
Bireme,
Portal
CAPES,
Google
Acadêmico

Effect of type and
ratio of solubilising
polymer on
characteristics of
hot-melt extruded
orodispersible
films.

Foi estudado o
efeito da variação
das proporções de
um polímero de
solubilização
(Kollidon® VA 64
ou SLP) em um
polímero formador
de película,
hidroxipropilcelulos
e (HPC), sobre as
propriedades
mecânicas e taxas
de liberação de
fármacos
(clorfeniramina e
indometacina) em
formulações de
filmes de dispersão
oral preparados
por HME.

As formulações
com Kollidon® VA
64 apresentaram
melhores
resultados para a
liberação dos
fármacos,
enquanto o SLP
obteve melhores
propriedades
mecânicas.

Pubmed,
Portal
CAPES,
Google
Acadêmico

Título
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Autor(es) /
Ano

Título

Objetivos /
Descrição

LIM H; HOAG
SW, 2013

Plasticizer Effects
on Physical–
Mechanical
Properties of
Solvent Cast
Soluplus® Films.

Foram estudadas
as propriedades
físico-químicas de
quatro
plastificantes (PEG
6, trietil citrato,
propileno glicol e
glicerina) com o
uso de SLP.

FULE R;
AMIN P,
2014b

Hot Melt Extruded
Amorphous Solid
Dispersion of
Posaconazole with
Improved
Bioavailability:
Investigating DrugPolymer Miscibility
with Advanced
Characterisation

Estudo realizado
para avaliar a
performance de
posaconazol
preparado com
SLP via HME para
melhorar a
biodisponibilidade
do fármaco.

LIU J et al.,
2013

Use of polymer
combinations in
the preparation of
solid dispersions
of a thermally
unstable drug by
hot-melt extrusion

Estudo realizado
com o objetivo de
preparar
dispersões sólidas
contendo
carbamazepina em
combinação com
Kollidon® VA64,
SLP e Eudragit®
EPO.

TERIFE G et
al., 2012

Hot melt mixing
and foaming of
Soluplus® and
indomethacin.

Estudo das
características de
espuma formada
por SLP e
indometacina via
hot-melt mixing.

Resultados
As substâncias
aumentaram o
poder plastificante
de SLP,
diminuiram a
temperatura de
transição vítrea,
resistência à
tração, e ao
mesmo tempo
aumentando a
percentagem de
alongamento e a
tenacidade do
filme polimérico.
Os resultados
afirmam que a
formulação
preparada com
SLP via HME
aumentou a
dissolução e
biodisponibilidade
da dispersão
sólida quando
comparada com a
suspensão do
ativo.
Os resultados
com todos os
polímeros foram
benéficos na
preparação de
dispersões sólidas
contendo
fármacos
termicamente
instáveis.
Os resultados
apontaram que a
formulação de
espuma foi a que
apresentou maior
liberação do ativo.
Os testes com pH
de 1,2 impediu a
dissolução do
polímero.

Fonte(s)

Central,
Pubmed,
Portal
CAPES,
Google
Acadêmico

Central,
Pubmed,
Google
Acadêmico

Portal
CAPES

Google
Acadêmico
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Autor(es) /
Ano

Título
Application of Hot
Melt Extrusion for
Poorly WaterSoluble Drugs:
Limitations,
Advances and
Future Prospects

LU M et al.,
2014

Objetivos /
Descrição

Artigo de revisão
sobre a técnica de
HME.

Resultados

Fonte(s)

Google
Acadêmico

NA

Os resultados encontrados apontam que o tema é bastante atual e vem sendo
mais estudado a cada dia. Com o objetivo de ilustrar esta informação, foi elaborado
o gráfico 1 com o número de artigos selecionados sobre o tema e o ano de suas
publicações.
Gráfico 1. Número de referências bibliográficas selecionadas (SLP e HME) por ano de
publicação.
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*O estudo com data de 2015 foi disponibilizado eletronicamente em 2014.

Muitos trabalhos apontam o sucesso do uso de SLP via HME para melhorar a
solubilidade de fármacos pouco solúveis (HUGHEY et al., 2011; KALIVODA et al.,
2012; DJURIS et al., 2013; FULE et al, 2013a; FULE et al, 2013b; LIU et al, 2013;
MANIRUZZAMAN et al., 2013; NAYAK et al., 2014; FULE et al, 2014; FULE, AMIN,
2014a; FULE, AMIN, 2014b; GUPTA et al., 2014; ZHANG et al, 2014a)
Apesar de muitos estudos relatarem sucesso com o uso de SLP, alguns
artigos encontrados indicaram dificuldades de dissolução de IFAs em formulações à
base de SLP (DIERICKX et al., 2014; YUN et al., 2014; DJURIS et al., 2014;
ZHANG, 2014b; FOPPOLI et al., 2014; ZHANG et al, 2014b; PUDLAS et al., 2015).
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Dierickx e colaboradores (2014) verificaram que a dissolução de extrusado de
SLP com fenofibrato demorou cerca de 60 minutos, enquanto os extrusado de
Kollidon® VA64 ocorreu de 20 a 30 minutos.
Yun e colaboradpres (2014) concluíram que SLP não foi o polímero mais
adequado para a formulação com osthole. Outros dois polímeros (Plasdone S-630 e
HPMC-E5) apresentaram melhores resultados para a taxa de dissolução quando
comparados com o pó do fármaco ou com a mistura física do fármaco e polímero.
No estudo de Djuris e colaboradores (2014) a adição de Polaxamer 407 ao
extrusado de carbamazepina com SLP melhorou o processo, diminuiu a dureza do
extrusado e facilitou a liberação da carbamazepina.
Em três estudos foram adicionados sais inorgânicos para viabilizar a
dissolução do extrusado de SLP (FOPPOLI et al., 2014; ZHANG et al, 2014b;
PUDLAS et al., 2015).
Foppoli e colaboradores (2014) estudaram a viabilidade do HME na
preparação de dispersões sólidas de itraconazol e SLP, também contendo a adição
de substância para melhorar a desintegração das cápsulas em dispersão. No
estudo, a dissolução das cápsulas em meio HCl 0,1M só foi possível em virtude da
adição de bicarbonato de sódio. Nos testes sem o sal inorgânico, o extrusado de
Soluplus e itraconazol formou uma matrix gélica que não desintegrou.
Zhang e colaboradores (2014b) realizaram diversos testes para determinar a
melhor formulação em dispersão sólida de baicaleína a ser preparada via HME.
Foram testados Kollidon® VA64, Eudragit® EPO, SLP e HPMC. As formulações com
Soluplus não foram escolhidas para a realização de todos os testes, pois
apresentaram solubilidade muito inferior a de Kollidon® VA64 e Eudragit® EPO.
Pudlas e colaboradores (2015) realizaram estudo para analisar o impacto de
diferentes excipientes no comportamento de liberação de fármacos em formulações
desenvolvidas via HME. Nas formulações à base de ibuprofeno ácido e Soluplus, a
adição de carbonato de sódio aumentou em cerca de 7% a liberação do ativo. Já na
formulação de mesmo ativo em copovidona, a adição do sal aumento
significativamente a liberação do ativo. Os autores creditam a alteração no perfil de
dissolução causado pelo carbonato de sódio à sua capacidade de reduzir e
enfraquecer a ligação entre ativo e polímero pela alteração no pH da solução.
Mais um estudo descreveu resultados regulares para SLP quanto à liberação
de fármacos. Low e colaboradores (2013) estudaram o efeito da variação das
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proporções de um polímero de solubilização (Kollidon® VA 64 ou SLP) em um
polímero formador de película (hidroxipropilcelulose - HPC) sobre as propriedades
mecânicas e taxas de liberação de fármacos (clorfeniramina e indometacina) em
formulações de filmes de dispersão oral preparados por HME. As formulações com
Kollidon® VA 64 apresentaram melhores resultados para a liberação dos fármacos,
enquanto o Soluplus obteve melhores propriedades mecânicas.
Assim como ocorreu no levantamento bibliográfico sobre clopidogrel, não
foram encontrados resultados de patentes na base EspaceNet. Porém, no Google
Acadêmico diversas patentes estavam dentre os resultados por conterem os termos
de busca (SLP e HME), porém nenhuma delas trazia informações relevantes ao
presente trabalho.
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6

RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 Caracterização das matérias-primas
6.1.1 Caracterização do BC
A temperatura de fusão do BC foi demonstrada através do ensaio DSC no
gráfico 2 (183,133°C), confirmando que se trata da forma polimórfica I. Há uma
pequena transição vítrea em cerca de 90°C e começa a degradar logo após a fusão
em cerca de 190°C a 200°C.
Gráfico 2. Temperatura de fusão de BC demonstrada por DSC.
Ciclo de resfriamento

Primeiro ciclo de aquecimento

Segundo ciclo de aquecimento

O ensaio de umidade, realizado em Karl Fisher, para o BC apresentou
resultado de 0,10% e o ensaio de teor do BC, realizado conforme monografia da
USP 37 (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2014) apresentou resultado de
101,31%.
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O ensaio de TGA para o BC demonstrou que quando o IFA foi submetido a
temperatura de 130°C (rampa de 40°C/minuto e isoterma 130°C por 120 minutos),
ocorre apenas perda de umidade em aproximadamente 35 minutos. Os resultados
são apresentados no gráfico 3.
Gráfico 3. Ensaio de TGA realizado com BC sob temperatura de 130°C.

Já o ensaio de TGA para o BC submetido à temperatura de 150°C (rampa de
40°C/minuto e isoterma 150°C por aproximadamente 23 minutos), gráfico 4,
demonstrou que quando o IFA foi submetido a esta temperatura ocorre apenas
perda de umidade em aproximadamente 6 minutos.
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Gráfico 4. Ensaio de TGA realizado com BC sob temperatura de 150°C.

Perda de umidade do BC
0,1%

Por segurança e pelo tempo de residência do processo ser baixo (de 30
segundos a 5 minutos), segundo Kolter e colaboradores (2012), decidiu-se trabalhar
com temperaturas durante o processo de HME até no máximo 140°C (temperatura
intermediária), considerando que o polímero deve promover proteção ao BC.
A seguir são apresentadas duas fotografias de MEV do bissulfato de
clopidogrel (IFA). A fotografia 5 apresenta o BC com aumento de 200 vezes, já a
fotografia 6 traz a imagem do IFA com aumento de 600 vezes.
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Fotografia 5. BC com aumento de 200 vezes (fotografia por MEV).

Fotografia 6. BC com aumento de 600 vezes (fotografia por MEV).

A partir das análises das fotografias de MEV para o BC, é possível notar que
as partículas apresentam formas esféricas, e um possível entendimento é que cada
esfera seja um aglomerado de cristais.
O tamanho médio de partícula de BC utilizado nos ensaios deste estudo é de
68,58 µm.
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6.1.2 Caracterização do SLP
A temperatura de transição vítrea é de 72°C e a temperatura de degradação
de 278°C (GUPTA et al., 2014)
O gráfico 5 de TGA demonstra perda de massa significativa após o SLP
atingir aproximadamente 282°C, um pouco acima do que a literatura menciona.
Gráfico 5. Ensaio de TGA realizado com SLP.

O gráfico 6 demonstra a transição vítrea na temperatura aproximada de 7080°C, muito próximo dos dados da literatura e confirmando a elegilibilidade do SLP
(PEG6000 + vinilcoprolactam + copolímero vinilacetato) ao processo de HME
juntamente com BC.
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Gráfico 6. Ensaio de DSC realizado com SLP.
Ciclo de resfriamento

Segundo ciclo de aquecimento

Primeiro ciclo
de aquecimento

O ensaio de umidade, realizado em Karl Fisher, para SLP apresentou
resultado de 2,36%.
A seguir são apresentadas três fotografias de MEV do SLP. A fotografia 7
apresenta o SLP com aumento de 50 vezes. Já a fotografia 8 traz a imagem do SLP
com aumento de 200 vezes. E a fotografia 9 apresenta SLP com aumento de 600
vezes.
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Fotografia 7. SLP com aumento de 50 vezes (fotografia por MEV).

Fotografia 8. SLP com aumento de 200 vezes (fotografia por MEV).
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Fotografia 9. SLP com aumento de 600 vezes (fotografia por MEV).

A partir das fotografias por MEV de SLP observa-se a superfície irregular do
polímero.

6.2

Obtenção do extrusado de BC
Um dos principais motivos da escolha do SLP para realização deste trabalho

deve-se ao fato deste polímero apresentar umas das menores temperaturas de
transição vítrea, quando comparado aos demais polímeros existentes para esta
utilização no mercado.
A literatura recomenda, conforme já exposto anteriormente, a temperatura de
extrusão deve estar em torno de 20 a 30°C acima da temperatura de transição vítrea
(Tg) do polímero para garantir o fluxo adequado durante o processo de HME. Porém
deve estar, ao mesmo tempo, abaixo da temperatura de degradação térmica de
qualquer um dos ingredientes (ALMEIDA et al., 2012).
Em determinadas situações é necessário aumentar a temperatura de extrusão
em função das demais definições de parâmetros do processo de modo a garantir a
completa fusão do polímero e assim favorecer a formação da dispersão sólida. No
entanto, sempre mantendo a temperatura de extrusão abaixo daquela de
degradação dos componentes envolvidos.
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As amostras preparadas nas proporções 50:50 e 25:75 (BC:SLP) foram
submetidas a testes preliminares para desenvolvimento do processo de extrusão.
Para a determinação dos parâmetros de processo foram considerados:


Aumento da velocidade do alimentador diminuiu o tempo de residência do
material no equipamento, evitando, desta forma, degradação do IFA e do
polímero. Testes realizados com velocidade do alimentador reduzida
apresentaram material extrusado opaco e com coloração amarelo intensa,
indicando degradação. Para a proporção 50:50 mesmo com o aumento da
velocidade do alimentador não foi possível eliminar a característica opaca do
material. Já para a proporção 25:75 o aumento da velocidade tornou o
material extrusado translúcido.



Aumento da temperatura de extrusão reduziu a viscosidade e protegeu o
equipamento (evitando travamento). Testes realizados com temperatura de
extrusão entre 110 – 130°C apresentaram valores de torque próximos ao
máximo. O aumento da temperatura para 140°C diminuiu a viscosidade da
dispersão sólida e consequentemente diminuiu o torque do equipamento.



Aumento da velocidade da esteira faz com que o material extrusado
apresente diâmetro menor e deste modo facilitou a classificação/redução de
tamanho de partícula.



O ângulo de 90° para os elementos de mistura foi escolhido devido a
necessidade de obtenção de material extrusado com excelente uniformidade
de teor. Os elementos de mistura posicionados em 90°, proporcionam a
melhor que capacidade de mistura que o equipamento pode oferecer.

Após os testes o material foi processado, nas duas proporções, de acordo com os
parâmetros apresentados na tabela 6.
Tabela 6. Parâmetros da extrusora para a realização dos testes.
Parâmetros da extrusora
Diâmetro/Comprimento das roscas
11 mm / 440 mm
Posição dos elementos de mistura (ângulo)
90°
140°C
Temperatura de fusão
Pressão da matriz
9 a 13 bar
Velocidade do alimentador
45
Torque %
60 a 64
200
Velocidade da esteira
Temperatura Zona 2
80 ºC
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Parâmetros da extrusora
Temperatura Zona 3
Temperatura Zona 4
Temperatura Zona 5
Temperatura Zona 6
Temperatura Zona 7
Temperatura Zona 8
Temperatura DIE

90 ºC
100 ºC
110 ºC
120 ºC
130 ºC
140 ºC
140 ºC

6.2.1 Caracterização de BCHME 50:50 e 25:75
A caracterização de BCHME 50:50 e 25:75 foi realizada através de análises
físico-químicas e térmicas de amostras.
Foram retiradas amostras do inicio, meio e final do processo HME para
análise de uniformidade de teor das duas proporções 50:50 e 25:75 . Na tabela 7
são apresentados os resultados obtidos.
Tabela 7. Resultados da análise de teor das amostras BCHME 50:50 e 25:75.
Uniformidade de teor
Etapas do processo
BC HME 50:50
BC HME 25:75
Início
96,15%
96,31%
Meio
96,11%
96,23%
Final
96,20%
96,34%
96,15%
96,29%
Média

Os resultados de teor apresentados na tabela 7 demonstraram, que amostras
retiradas do material extrusado no inicio, meio e final do processo para a proporção
50:50, apresentaram resultados de teor de 96,15%, comprovando a boa
uniformidade da mistura. Os resultados de uniformidade de teor foram semelhantes
para a proporção 25:75, apresentando teor médio de 96,29%. Ressalta-se que o
material adicionado ao funil da extrusora havia sido misturado anteriormente,
contribuindo também para o resultado de uniformidade de teor.
No entanto, apesar da boa uniformidade de teor para as duas proporções
testadas, os resultados apresentados não recuperaram todo o IFA presente na
mistura adicionada ao funil. Recuperou-se 96,15% da quantidade de total do IFA
adicionado para a proporção 50:50 e para 25:75 foi recuperado 96,29%.
A tabela 8 apresenta os resultados da análise de umidade das amostras de
BCHME 50:50 e 25:75.
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Tabela 8. Resultados da análise de umidade das amostras BCHME 50:50 e 25:75.
Umidade
Etapas do processo
BC HME 50:50
BC HME 25:75
Antes da extrusão
2,40%
2,46%
Depois da extrusão
3,95%
4,15%
Ganho de umidade no
1,54%
1,69%
processo

Os resultados de umidade para a proporção 50:50 demonstram que o material
extrusado ganhou 1,54% de umidade após o processo quando comparado com a
umidade da mistura física entre o BC e o SLP. Desta forma, considerando o teor na
base anidra (descontando a umidade adquirida durante o processo) teremos um teor
de 97,65%, sendo a perda real de BC 3,66%. Já para a proporção 25:75,
considerando que o material ganhou 1,69% de umidade, o teor na base anidra seria
de 97,95% e a perda real de BC durante o processo foi de 3,36%.
Os ensaios de teor demonstraram a perda de ativo durante o processo de
fabricação, e mesmo com a perda identificada, os resultados ainda se encontram
dentro das especificações estabelecidas pela farmacopeia, que são de 97,0% a
101,5% (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2014). Buscar a excelência no
processo, identificando possibilidade de redução de perdas pode ser incentivo para
novos estudos.
Os gráficos 7, 8 e 9 de DSC, apresentam o espectro do BC (IFA) e após o
processo HME para as proporções 50:50 e 25:75, respectivamente, e podem ser
comparados entre si. Os valores de entalpia, pico de temperatura (fusão) e
percentual cristalino restante após processo HME e moagem são apresentados na
tabela 9.
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Gráfico 7. Ensaio de DSC para BC (IFA).
Ciclo de resfriamento

Primeiro ciclo de aquecimento

Segundo ciclo de aquecimento

Gráfico 8. Ensaio de DSC para BCHME na proporção 50:50.
Ciclo de resfriamento

Segundo ciclo de aquecimento

Primeiro ciclo de aquecimento
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Gráfico 9. Ensaios de DSC para BCHME na proporção 25:75.

Ciclo de resfriamento

Segundo ciclo de aquecimento

Primeiro ciclo de aquecimento

Tabela 9. Entalpia, pico de temperatura de fusão e percentual cristalino após processo de
HME nas proporções 50:50 e 25:75.
PicoTemperatura Ensaio
Entalpia (J/g)
Percentual Cristalino (%)
Fusão (°C)
BC (IFA)
75.014
183,133
100,00
BCHME após redução
de tamanho de
24.440
184,400
32,58
partícula
50:50
BCHME após redução
de tamanho de
2.8380
183,428
3,78
partícula
25:75

Quando os gráficos de DSC do BC e dos materiais BCHME nas proporções
50:50 e 25:75 foram comparados, visualizou-se diminuição significativa do pico de
fusão do BC em ambas. Conforme descrito na literatura, materiais amorfos não
possuem ponto de fusão, sendo o pico restante somente o que sobrou de material
cristalino, após o emprego da técnica de HME. A tabela 9 demonstra que a
diminuição do pico de fusão do BC na proporção 25:75 foi mais significativa.
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A confirmação de que após a extrusão o IFA em questão continua sendo o de
forma I, também pode ser visualizado através dos gráficos de DSC para as duas
proporções, onde a temperatura de fusão continuou característica para a forma
polimórfica I.
Através do gráfico 10 de TGA, observou-se a perda de 3,8% de massa de
BCHME 50:50.
Gráfico 10. Ensaio de TGA de BCHME 50:50.
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Através do gráfico 11 de TGA, observou-se a perda de 3,5% de massa de
BCHME 25:75.
Gráfico 11. Ensaio de TGA de BCHME 25:75.

Os gráficos de TGA realizados para o BCHME 50:50 e BCHME 25:75
demonstraram que na temperatura máxima atingida durante o processo de extrusão
(140°C) provavelmente não ocorreu degradação do ativo e sim perda de água, pois
o valor percentual da queda, 3,8% e 3,5% respectivamente, são inferiores aos
valores de umidade mencionados anteriormente (3,95% e 4,15% respectivamente).
Esta hipótese foi confirmada pelos ensaios de produto de degradação realizadas no
BCHME 50:50 e BCHME 25:75, que apresentaram resultados significativamente
abaixo

dos

limites

de

especificação

definidos

pela

UNITED

STATES

PHARMACOPEIA (2014) (impurezas totais igual a 2,5%).
Os resultados dos ensaios de produto de degradação são apresentados na
tabela 10.
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Tabela 10. Resultados dos ensaios de produto de degradação BCHME 50:50
e BCHME 25:75
Produto de degradação
Especificação
BCHME 50:50
BCHME 25:75
(conforme USP, 2014)
Composto A
1,20%
0,38%
0,23%
Composto C
1,50%
0,29%
0,22%
Impureza Individual
0,20%
0,21%
0,17%
Impurezas totais
2,50%
0,88%
0,62%

Para avaliação qualitativa da redução da cristalinidade no BCHME 50:50,
foram realizados ensaios de DRX nas amostras Mistura física BC + SLP 50:50,
BCHME 50:50 <250µm, SLP e BC (gráfico 12). A mistura física foi preparada
seguindo as mesmas proporções de BC e SLP do material extrusado.
Foi observado que os picos característicos do BC estão presentes em menor
intensidade, demonstrando a redução do percentual de material cristalino. Os
difratogramas demonstram também que não houve transição polimórfica após
extrusão e redução de tamanho de partícula, pois os picos característicos para BC
podem ser facilmente identificados.
Gráfico 12. Difratogramas de mistura física de BC + SLP 50:50, BCHME 50:50, BC e SLP.
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Já para avaliação qualitativa da redução do material cristalino no BC HME
25:75, foram realizados ensaios de DRX nas amostras Mistura física BC + SLP
25:75, BC HME 25:75 <125µm, SLP e BC (gráfico 13). A mistura física foi preparada
seguindo as mesmas proporções de BC e SLP do material extrusado.
Foi observado que os picos característicos do BC estão presentes em
intensidade muito menores, demonstrando redução significativa do percentual de
material cristalino. Os difratogramas demonstram também que não houve transição
polimórfica após extrusão e redução de tamanho de partícula, pois os picos
característicos para BC podem ser facilmente identificados.

Gráfico 13. Difratogramas de mistura física de BC + SLP 25:75, BCHME 25:75, BC e SLP.
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A seguir são apresentadas as fotografias de MEV do BCHME 50:50 e 25:75.
A fotografia 10 apresenta o BCHME 50:50 com aumento de 40 vezes, onde é
possível visualizar o cilindro do extrusado. A fotografia 11 apresenta o BCHME 50:50
com aumento de 500 vezes, trazendo detalhes da superfície do cilindro extrusado.
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Fotografia 10. BCHME 50:50 com aumento de 40 vezes (fotografia por MEV).

Fotografia 11. BCHME 50:50 com aumento de 500 vezes (fotografia por MEV).

A fotografia 12 apresenta o BCHME 25:75 com aumento de 50 vezes, onde é
possível visualizar o cilindro do extrusado. A fotografia 13 apresenta o BCHME 25:75
com aumento de 400 vezes, trazendo detalhes da superfície do cilindro extrusado.
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Fotografia 12. BCHME 25:75 com aumento de 50 vezes (fotografia por MEV).

Fotografia 13. BCHME 25:75 com aumento de 400 vezes (fotografia por MEV).

A fotografia 14 apresenta o BCHME 25:75 com aumento de 50 vezes, na qual
é possível visualizar corte transversal no cilindro do extrusado. A fotografia 15
apresenta o BCHME 25:75 com aumento de 400 vezes, trazendo detalhes da
superfície do corte transversal do cilindro extrusado.

87
Fotografia 14. BCHME 25:75 com aumento de 50 vezes – detalhe do corte transversal do
cilindro extrusado (fotografia por MEV).

Fotografia 15. BCHME 25:75 com aumento de 500 vezes - detalhe da superfície do corte
transversal do cilindro extrusado (fotografia por MEV).

As fotografias de MEV confirmarm aquilo que já foi demonstrado
anteriormente nas análises térmicas (DSC e DRX). Observa-se que as amostras
BCHME na proporção 50:50 apresentam em todos os aumentos de MEV maior
quantidade de material cristalino disperso na amostra quando comparadas à
proporção BCHME 25:75. Ou seja, BCHME 25:75 apresentou maior índice de
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amorfização do BC e por isso menor número de cristais são visualizados nas
fotografias.

6.2.2 Perfil de dissolução
Os perfis de dissolução foram realizados inicialmente com as amostras de
BC, BCHME 50:50 e 25:75 Cilindro e BCHME 50:50 e 25:75 <250µm nos meios que
cobrem o pH fisiológico e água purificada (pH entre 6,5 – 7,0). No decorrer dos
ensaios verificou-se que o tamanho de partícula poderia ser um fator importante
para aumentar a liberação do fármaco.
Tendo em vista que o tamanho de partícula mostrou-se de grande importância
para aumentar a liberação do fármaco do meio em questão, foi realizada nova
redução de tamanho de partícula do BCHME 25:75 <250µm em moinho analítico IKA
A11 para BCHME 25:75 <125µm, pois o BCHME 25:75 <250µm foi a amostra que
apresentou maior quantidade de material amorfo, conforme apresentado nos
resultados de análises térmicas. A seguir são apresentados os resultados dos
ensaios de perfil de dissolução.
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O gráfico 14 apresenta a dissolução de BC (IFA) em quatro diferentes meios
de dissolução: água purificada, HCl 0,1N, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato
pH 6,8. Foi observado que o HCl 0,1 N é o meio no qual o BC apresenta maior
solubilidade, liberando 95,8% de BC em 30 minutos. Nos meios água purificada e
tampão acetato pH 4,5, a solubilidade é reduzida, 83,3% e 82,6% em 30 minutos
respectivamente. E finalmente no pH fosfato 6,8, meio que simula o local de
absorção (intestino), o BC mostrou-se mais insolúvel do que nos demais meios
testados, liberando 25,8% em 30 minutos.
Os dados experimentais, gráfico 14, confirmam que o BC é um fármaco muito
solúvel em meio ácido (pH 1), o que corrobora as informações da UNITED STATES
PHARMACOPEIA, 2014 (2014) e Lestari e colaboradores (2010).
Com relação à água purificada como meio de dissolução, o Drugbank (2014)
e Gaisford e Saunders (2012), afirmam o BC possui solubilidade de 5,078 x 10-5
g/mL. No entanto, dados do perfil de dissolução de BC em meio água purificada
(gráfico 14) mostram que o BC apresentou solubilidade de 8,15x10-5 g/mL, maior
que o descrito na literatura.
O grafico 14 confirma a baixa solubilidade do BC em pH neutro (pH 6,8),
conforme descrito na literatura (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2014, 2014;
LESTARI et al., 2010.
Gráfico 14. Dissolução de BC (IFA) em quatro diferentes meios de dissolução: água
purificada, HCl 0,1N, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8.
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O gráfico 15 apresenta o comportamento do BCHME 50:50 <250µm, BCHME
50:50 Cilindro e BC (IFA) em água purificada como meio de dissolução. Fica
evidenciado no gráfico que o BC não é totalmente solúvel em água no ensaio
proposto, pois sua dissolução máxima é de 83,3% em 30 minutos. Observou-se
também que BC apresentou melhor desempenho do que o BCHME 50:50 Cilindro e
BCHME 50:50 <250µm, liberando 75,8% do fármaco em 5 minutos, enquanto o
BCHME 50:50 <250µm apresentou 60,9% e o BCHME 50:50 Cilindro apresentou
6,1% no mesmo período.
Gráfico 15. Dissolução de BCHME 50:50 <250µm, BCHME 50:50 Cilindro e BC (IFA) em
água purificada como meio de dissolução.
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O gráfico 16 apresenta o comportamento do BCHME 25:75 <250µm, BCHME
25:75 Cilindro e BC (IFA) em água purificada como meio de dissolução. Observouse que BC apresentou melhor desempenho do que o BCHME 25:75 Cilindro,
liberando 75,8% do fármaco em 5 minutos, enquanto o BCHME 25:75 Cilindro só foi
apresentar a mesma liberação em 30 minutos.
O BCHME 25:75 <250µm apresentou desempenho superior ao BC e ao
BCHME 25:75 Cilindro, liberando 24,1% mais fármaco em 5 minutos do que o BC e
87,7% a mais do que o BCHME 25:75 Cilindro no mesmo intervalo.
Gráfico 16. Dissolução de BCHME 25:75 <250µm, BCHME 25:75 Cilindro e BC (IFA) em
água purificada como meio de dissolução.
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O gráfico 17 apresenta o comportamento do BCHME 25:75 <250µm, BCHME
25:75 Cilindro, BCHME 50:50 <250µm, BCHME 50:50 Cilindro, BCHME 25:75
<125µm e BC (IFA) em água purificada como meio de dissolução. Foi verificado que
os melhores desempenhos entre as amostras testadas em comparação com BC são
do BCHME 25:75 <250 µm e BCHME 25:75 <125µm. Enquanto o BC liberou 75,8%
em 5 minutos, BCHME 25:75 <250 µm e BCHME 25:75 <125µm liberaram 99,9% e
90,4%, respectivamente. Quando comparados os perfis das amostras do BCHME
25:75 <250 µm e BCHME 25:75 <125µm, notou-se que não há diferença significativa
entre eles, mesmo tendo tamanhos de partículas diferentes.
Gráfico 17. Dissolução de BCHME 25:75 <250µm, BCHME 25:75 Cilindro, BCHME 50:50
<250µm, BCHME 50:50 Cilindro, BCHME 25:75 <125µm e BC (IFA) em água purificada
como meio de dissolução.

O BC apresentou dissolução mais baixa que BCHME 25:75 <250 µm e
BCHME 25:75 <125µm, demonstrando que não é totalmente solúvel em água e que
a técnica de HME conseguiu modificar o perfil de dissolução do BC, sendo capaz de
aumentar a sua solubilidade em 24,1% no meio em questão.
Os perfis de BCHME 50:50 Cilindro e BCHME 25:75 Cilindro apresentaram
dissolução mais baixa, liberando 30,0% e 75,8% em 30 minutos, respectivamente, e
perfil característico de liberação controlada.
Comportar-se como formulação de liberação controlada pode ser um
importante diferencial para formulações farmacêuticas. Muitos modelos para
conseguir um sistema de liberação controlada de fármacos têm sido desenvolvidos.
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Entre as possíveis vantagens destes sistemas destacam-se: menor frequência de
administração das formas farmacêuticas convencionais, aumentando tolerância e
adesão ao tratamento; conservação do efeito terapêutico durante toda noite e uma
menor incidência ou intensidade dos efeitos não desejados por eliminação dos
“picos” ou pontos máximos da concentração do fármaco que habitualmente surgem
depois de utilizar as formas de liberação imediata (AROSA et al, 2005).
O gráfico 18 apresenta o comportamento BCHME 50:50 <250µm, BCHME
50:50 Cilindro e BC (IFA) em HCl 0,1N como meio de dissolução. Ficou evidenciado
no gráfico que o BC é muito solúvel em meio ácido, liberando 96% do fármaco em 5
minutos. Já o BCHME 50:50 <250µm apresenta dissolução mais lenta no meio HCl
0,1,N, liberando 63,7% em 5 minutos, 86,7% em 20 minutos e 94,5% em 30 minutos.
Para o BCHME 50:50 Cilindro a dissolução foi ainda mais lenta do que para BCHME
50:50 <250µm, liberando 20,9% em 5 minutos, 68,9% em 20 minutos e 93,4% em 30
minutos, evidenciando que o tamanho de partícula tem grande influência na
velocidade de dissolução.
Gráfico 18. Dissolução de BCHME 50:50 <250µm, BCHME 50:50 Cilindro e BC (IFA) em
HCl 0,1N como meio de dissolução.
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O gráfico 19 apresenta o comportamento BCHME 25:75 <250µm, BCHME
25:75 Cilindro e BC (IFA) em HCl 0,1N como meio de dissolução. Assim como já
identificado no gráfico 18, o BC é muito solúvel em meio ácido, liberando 96% do
fármaco em 5 minutos. Já o BCHME 25:75 <250µm apresenta dissolução mais lenta
no meio HCL 0,1N, liberando apenas 50,8% em 5 minutos, 71,9% em 20 minutos,
81,5% em 30 minutos. O BCHME 25:75 <125µm também apresentou dissolução
mais lenta em HCl 0,1N do que o BC, liberando em 5 minutos 50,0%, e em 30
minutos 66,1%.
Para o BCHME 25:75 Cilindro a dissolução foi ainda mais lenta do que para
BCHME 25:75 <250µm, liberando 64,8% em 30 minutos.
Gráfico 19. Dissolução de BCHME 25:75 <125µm, BCHME 25:75 <250µm, BCHME 25:75
Cilindro e BC (IFA) em HCl 0,1N como meio de dissolução.
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Quando no mesmo gráfico são comparados BCHME 25:75 <125µm, BCHME
25:75 <250µm, BCHME 25:75 Cilindro, BCHME 50:50 <250µm, BCHME 50:50
Cilindro e BC (IFA) em HCl 0,1N como meio de dissolução (gráfico 20), observou-se
que todos os materiais extrusados testados apresentaram dissolução mais lenta que
o BC. Enquanto o BC liberou 96,0% em 5 minutos, o BCHME 25:75 <125µm liberou
50,0%, o BCHME 25:75 <250µm liberou 50,8%, o BCHME 25:75 Cilindro liberou
32,1%, o BCHME 50:50 <250µm liberou 63,7%, e o BCHME 50:50 Cilindro liberou
20,9% Os materiais extrusados BCHME 25:75 <125µm, BCHME 25:75 <250µm e
BCHME 25:75 Cilindro, que apresentam maior quantidade de polímero na sua
formulação, apresentaram dissolução mais lenta quando comparadas ao material
extrusado BCHME 50:50 <250µm. Já o BCHME 50:50 Cilindro apresentou um perfil
de dissolução característico de liberação controlada.
Gráfico 20. Dissolução de BCHME 25:75 <125µm, BCHME 25:75 <250µm, BCHME 25:75
Cilindro, BCHME 50:50 <250µm, BCHME 50:50 Cilindro e BC (IFA) em HCl 0,1N como meio
de dissolução.

Considerando que o clopidogrel é absorvido no intestino (pH 6,8)
(SANGKUHL et al., 2010; LAM; CAVALLARI, 2013; GIUSTI et al., 2014) e que um
efeito colateral do uso do medicamento, conforme descrito na bula do medicamento
de referência (SANOFI, 2015), é hemorragia gástrica, o fato dos materiais
extrusados BCHME 25:75 <125µm, BCHME 25:75 <250µm, BCHME 25:75 Cilindro,
BCHME 50:50 <250µm e BCHME 50:50 Cilindro apresentarem dissolução mais lenta
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no pH que mimetiza o ambiente estomacal pode ser considerada uma vantagem
significativa no desenvolvimento de medicamentos gastro-resistentes.
O gráfico 21 apresenta o comportamento do BCHME 50:50 <250µm, BCHME
50:50 Cilindro e BC (IFA) em tampão acetato pH 4,5 como meio de dissolução.
Ficou evidenciado que apesar do BC apresentar a maior liberação quando
comparado ao BCHME 50:50 <250µm, BCHME 50:50 Cilindro, não é totalmente
solúvel neste meio, pois a liberação total no final do ensaio foi de 82,6%.
O BCHME 50:50 <250µm apresentou liberação mais rápida que o BCHME
25:75

Cilindro,

com

dissolução

de

33,2%

versus

6,4%

em

5

minutos,

respectivamente. No entanto, ambos apresentaram dissolução muito baixa,
demonstrando que o SLP dificulta a liberação do fármaco amorfa contida no
extrusado em pH 4,5.
Gráfico 21. Dissolução de BCHME 50:50 <250µm, BCHME 50:50 Cilindro e BC (IFA) em
tampão acetato pH 4,5 como meio de dissolução.
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O gráfico 22 apresenta o comportamento do BCHME 25:75 <125µm, BCHME
25:75 <250µm, BCHME 25:75 Cilindro e BC (IFA) em tampão acetato pH 4,5 como
meio de dissolução. Ficou evidenciado que o BCHME 25:75 <125µm e o BC
apresentam perfis de dissolução semelhantes, considerando o desvio-padrão de
cada curva.
O BCHME 25:75 <250µm apresentou liberação mais rápida que o BCHME
25:75 Cilindro, com dissolução de 28,3% versus 10,0% em 5 minutos,
respectivamente.
Quando comparados os perfis de dissolução do BCHME 25:75 <125µm e
BCHME 25:75 <250µm pode-se identificar grande diferença na liberação do
fármaco,

apresentando

dissolução

de

67,6%

e

28,3%

em

5

minutos,

respectivamente. Isso evidencia que neste caso o tamanho de partícula parece ter
grande influência na velocidade de dissolução.
Gráfico 22. Dissolução de BCHME 25:75 <125µm, BCHME 25:75 <250µm, BCHME 25:75
Cilindro e BC (IFA) em tampão acetato pH 4,5 como meio de dissolução.
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O gráfico 23 apresenta o comportamento do BCHME 25:75 <125µm, BCHME
25:75 <250µm, BCHME 25:75 Cilindro, BCHME 50:50 <250µm, BCHME 50:50
Cilindro e BC (IFA) em tampão acetato pH 4,5 como meio de dissolução.
Ficou evidenciado que o comportamento das amostras BCHME 50:50 e 25:75
em Cilindro apresentaram curvas muito semelhantes, liberando em 30 minutos
13,3% e 18,7%, respectivamente. As amostras BCHME 50:50 e 25:75 <250µm nas
duas proporções também apresentaram curvas semelhantes, liberando em 30
minutos 41,8% e 37,2%, respectivamente.
Já a amostra BCHME 25:75 <125µm apresentou perfil de dissolução bastante
diferente das demais amostras BCHME. Quando comparado ao BCHME 50:50
<250µm, o BCHME 25:75 <125µm liberou 34,4% a mais em 5 minutos,
demonstrando para este ensaio a influência do tamanho de partícula na dissolução.
Gráfico 23. Dissolução de BCHME 25:75 <125µm, BCHME 25:75 <250µm, BCHME 25:75
Cilindro, BCHME 50:50 <250µm, BCHME 50:50 Cilindro e BC (IFA) em tampão acetato pH
4,5 como meio de dissolução.
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O gráfico 24 apresenta o comportamento do BCHME 50:50 <250µm, BCHME
50:50 Cilindro e BC (IFA) em tampão fosfato pH 6,8 como meio de dissolução. Fica
evidenciado pelo gráfico que o tampão fosfato pH 6,8 é o meio mais discriminativo,
pois de todos os meios testados foi o que o BC demonstrou menor solubilidade
(após 30 minutos de dissolução liberou 25,8%).
O BCHME 50:50 Cilindro apresentou dissolução mais baixa (tendendo a zero)
que o BC e BCHME 50:50 <250µm, demonstrando a influência do tamanho de
partícula na dissolução.
O BCHME 50:50 <250µm apresentou dissolução intermediária entre o BC e o
BCHME 50:50 Cilindro, liberando 17,0% em 30 minutos.
Gráfico 24. Dissolução de BCHME 50:50 <250µm, BCHME 50:50 Cilindro e BC (IFA) em
tampão fosfato pH 6,8 como meio de dissolução.
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O gráfico 25 apresenta o comportamento do BCHME 25:75 <250µm, BCHME
25:75 Cilindro e BC (IFA) em tampão fosfato pH 6,8 como meio de dissolução. Fica
evidenciado pelo gráfico que assim como discutido para o gráfico 25, o tampão
fosfato pH 6,8 é o meio mais discriminativo, pois de todos os meios testados foi o
que o BC demonstrou menor solubilidade (após 30 minutos de dissolução liberou
25,8%).
O BCHME 25:75 Cilindro apresentou dissolução mais baixa (tendendo a zero)
que o BC e BCHME 25:75 <250µm, demonstrando a influência do tamanho de
partícula na dissolução.
O BCHME 25:75 <250µm liberou 14,6% em 30 minutos e conseguiu superar a
dissolução do BC apenas no tempo spin, liberando 44,1% em 35 minutos, enquanto
o BC liberou 28,4% na mesma condição.
Gráfico 25. Dissolução de BCHME 25:75 <250µm, BCHME 25:75 Cilindro e BC (IFA) em
tampão fosfato pH 6,8 como meio de dissolução.
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O gráfico 26 apresenta o comportamento do BCHME 25:75 <125µm, BCHME
25:75 <250µm, BCHME 25:75 Cilindro, BCHME 50:50 <250µm, BCHME 50:50
Cilindro, BCHME 25:75 <125µm e BC (IFA) em tampão fosfato pH 6,8 como meio de
dissolução.
Conforme discutido anteriormente, o meio pH 6,8 foi considerado o mais
discrimitivo e segundo a literatura (SANGKUHL et al., 2010; LAM; CAVALLARI,
2013; GIUSTI et al., 2014) é neste pH que ocorre a absorção do fármaco.
O BCHME 25:75 <125µm, submetido ao ensaio de dissolução, nas mesmas
condições dos demais ensaios, apresentou em 5 minutos dissolução 92% maior que
o BC; em 10 minutos apresentou dissolução 54% maior que o BC; em 20 minutos
44% maior; e em 30 minutos apresentou aumento de 37% na dissolução quando
comparado ao BC.
Gráfico 26. Dissolução de BCHME 25:75 <250µm, BCHME 25:75 Cilindro, BCHME 50:50
<250µm, BCHME 50:50 Cilindro, BCHME 25:75 <125µm e BC (IFA) em tampão fosfato pH
6,8 como meio de dissolução.
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O gráfico 27 apresenta o comportamento do BCHME 25:75 <125µm em 05
diferentes meios de dissolução: água purificada, HCl 0,1N, tampão acetato pH 4,5
tampão fosfato pH 6,8 e tampão fosfato pH 6,8 + 0,1% de LSS (lauril sulfato de
sódio). Foi observado que em água purificada como meio de dissolução, o BCHME
25:75 <125µm liberou em 5 minutos 90,4% do fármaco. Já em pH 6,8 a liberação em
5 minutos foi de 34,2% e se manteve praticamente constante até o final do ensaio
(35,4% em 30 minutos).
Nos meios pH 4,5 e HCl 0,1N a liberação do fármaco foi intermediária quando
comparada com as demais curvas, apresentando liberação em 5 minutos de 67,6%
e 50,0% e em 30 minutos de 89,2% e 66,1%, respectivamente.
Para fármacos pouco solúveis em meio aquoso, a adição de tensoativos ao
meio de dissolução pode ser necessária. A quantidade de tensoativo adicionada ao
meio deve ser a menor possível. (NOORY et al., 2000; BROWN et al., 2004; PARK e
CHOI, 2006).
Diante deste cenário, foi adicionado 0,1% de LSS ao meio de dissolução
tampão fosfato pH 6,8 com o objetivo de verificar a capacidade deste em permear o
SLP para que ocorra a liberação do fármaco amorfo.
O perfil de dissolução demonstra que a presença do LSS teve efeito contrário
e ao invés de aumentar a liberação, acabou criando um complexo gelatinoso no
fundo da cuba, impedindo a liberação do BC do material extrusado.
Gráfico 27. Dissolução de BCHME 25:75 <125µm em cinco diferentes meios de dissolução:
água purificada, HCl 0,1N, tampão acetato pH 4,5, tampão fosfato pH 6,8,
e tampão fosfato pH 6,8 + 0,1% de LSS.
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O gráfico 28 apresenta a dissolução de BCHME 50:50 Cilindro em quatro
diferentes meios de dissolução: água purificada, HCl 0,1N, tampão acetato pH 4,5 e
tampão fosfato pH 6,8. No meio HCl 0,1N, o perfil apresentado pelo BCHME 50:50
Cilindro é semelhante à dissolução de liberação prolongada, liberando o fármaco
gradativamente.
Nos meios água purificada, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8,
foram demonstradas baixas liberações de BC, sendo o meio tampão fosfato pH 6,8
onde o BCHME 50:50 Cilindro se mostrou mais insolúvel, atingindo pico de liberação
de 0,8% em 30 minutos.
Gráfico 28. Gráfico da dissolução de BCHME 50:50 Cilindro em quatro diferentes meios de
dissolução: água purificada, HCl 0,1N, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8.
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O gráfico 29 apresenta a dissolução de BCHME 50:50 <250µm em quatro
diferentes meios de dissolução: água purificada, HCl 0,1N, tampão acetato pH 4,5 e
tampão fosfato pH 6,8. Foi observado que o meio mais solúvel para BCHME 50:50
<250µm é o HCl 0,1 N. A água purificada é o segundo meio mais solúvel,
apresentando curva incial muito semelhante ao HCl 0,1N, mas depois de 5 minutos,
tem a liberação estabilizada até atingir a liberação de 75,4% em 30 minutos,
enquanto que em HCl 0,1N alcança 94,5% em 30 minutos. Os meios tampão acetato
pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8, foram os mais insolúveis, sendo o que apresentou
menor liberação foi o tampão fosfato pH 6,8, atingindo pico de liberação de 17,0%
em 30 minutos.
Gráfico 29. Dissolução de BCHME 50:50 <250µm em quatro diferentes meios de
dissolução: água purificada, HCl 0,1N, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8.
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O gráfico 30 apresenta a dissolução do BCHME 25:75 Cilindro em quatro
diferentes meios de dissolução: água purificada, HCl 0,1N, tampão acetato pH 4,5 e
tampão fosfato pH 6,8. Foi observado que os meios de dissolução mais solúveis
foram o HCl 0,1N e a água purificada, atingindo em 30 minutos picos de liberação de
64,8%

e

75,8%,

respectivamente.

Os

perfis

destes

meios

apresentaram

comportamento de liberação controlada. Já os meios mais insolúveis para o BCHME
25:75 Cilindro foram tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8, sendo o último
o mais insolúvel deles, com pico de liberação de 2,0% em 30 minutos.
Gráfico 30. Dissolução de BCHME 25:75 Cilindro em quatro diferentes meios de dissolução:
água purificada, HCl 0,1N, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8.
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O gráfico 31 apresenta a dissolução BCHME 25:75 <250µm em quatro
diferentes meios de dissolução: água purificada, HCl 0,1N, tampão acetato pH 4,5 e
tampão fosfato pH 6,8. Os meios HCl 0,1 N e água purificada apresentaram
quantidade final de liberação muito próximas após spin (101,7% e 94,7%,
respectivamente,

com intersecção

dos

desvios

padrão dos pontos),

mas

apresentaram curvas bastante distinta no decorrer dos ensaios. Enquanto em 5
minutos o BCHME 25:75 <250µm liberava 99,9% em água purificada, no mesmo
tempo em HCl 0,1 N foi liberado 50,8%. Os meios mais insolúveis para o BCHME
25:75 <250µm foram o tampão acetato pH 4,5 e o tampão fosfato pH 6,8, sendo o
último o mais insolúvel deles com pico de liberação de 14,6% em 30 minutos.
Gráfico 31. Dissolução de BCHME 25:75 <250µm em quatro diferentes meios de
dissolução: água purificada, HCl 0,1N, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8.

A partir da análise dos resultados obtidos, observou-se:
- Em água purificada, o BCHME 25:75 Cilindro apresentou comportamento de
liberação modificada, e a proporção 25:75 <250µm e <125µm conseguiram liberar
mais drogra do que o BC (IFA).
- Em meio HCl 0,1N, o BCHME 25:75 <125µm e Cilindro apresentaram as menores
liberações, quando comparadas com as demais amostras testadas, caracterizando
propriedades gastro-resistentes, e a amostra BCHME 50:50 Cilindro apresentou
perfil característico de liberação controlada.
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- Em meio tampão acetato pH 4,5 não foram identificadas alterações significativas
que mereçam destaque quanto à alteração no perfil de dissolução das amostras
testadas.
- Em meio pH 6,8 a amostra BCHME 25:75 <125µm merece destaque porque
apresentou maior liberação quando comparado ao IFA, sendo este o meio que
mimetiza o local do organismo onde ocorre a liberação da droga em questão.

108
7

CONCLUSÃO
As

análises

térmicas

(DSC,

TGA

e

DRX)

foram

essenciais

para

desenvolvimento e parametrização do processo de extrusão. Através delas foi
possível avaliar quanti- e qualitativamente o grau de sucesso da técnica em estudo.
Os gráficos de DSC apresentaram redução de 96,22% da forma cristalina do
BC. Os ensaios de TGA demonstraram que no tempo de residência médio do
processo não houve degradação do BC, e apenas perda de água – fato que foi
confirmado pelos resultados obtidos nos ensaios de produto de degradação. Nos
difratogramas de raio-x foi possível observar a redução significativa da altura dos
picos característicos do BC, indicando amorfização do IFA em questão.
Observou-se nos ensaios de DSC e DRX que a proporção 25:75 apresentou
desempenho superior à proporção 50:50 no que diz respeito ao percentual de
amorfização do BC, apresentando percentual cristalino de 3,78% versus 32,58%,
respectivamente.
Os resultados dos ensaios de teor demonstram que a parametrização definida
para o processo de extrusão foi capaz de alcançar excelente uniformidade de teor
no decorrer de todas as etapas do processo (início, meio e final da extrusão).
Os ensaios de perfil de dissolução indicaram que o BC apresenta alta
solubilidade em HCl 0,1N, moderada solubilidade em água purificada e em pH 4,5, e
baixa solubilidade em pH 6,8.
Apesar dos ensaios de DSC e DRX demonstrarem a amorfização do BC no
material extrusado, o que aumenta a solubilidade do IFA, alguns perfis de dissolução
não apresentaram resultados compatíveis com esta premissa. Nestes ensaios o
fármaco cristalino foi mais solúvel do que o fármaco amorfizada, indicando a
dificuldade de solubilização do SLP em alguns dos meios testados (pH
dependência).
Em todos os meios de dissolução testados, o material na forma de cilindro
apresentou liberação inferior às demais amostras. Cabe ressaltar que no meio água
purificada para a proporção 25:75 e no meio HCl 0,1N para a proporção 50:50, a
forma cilíndrica apresentou curvas de dissolução com características de liberação
controlada. Comportar-se como formulação de liberação controlada pode ser um
importante diferencial para formulações farmacêuticas. Entre as possíveis vantagens
destes sistemas destacam-se: menor frequência de administração das formas
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farmacêuticas convencionais, aumentando tolerância e adesão ao tratamento;
menor incidência ou intensidade dos efeitos não desejados por eliminação dos
“picos” ou pontos máximos da concentração do fármaco que habitualmente surgem
depois de utilizar as formas de liberação imediata, entre outras. (AROSA et al,
2005).
Apesar da proporção 25:75 apresentar maior percentual de BC amorfo,
portanto mais solúvel, foi verificada uma dificuldade dos meios de dissolução
desintegrarem o polímero para que o IFA pudesse ser liberado. Esta dificuldade foi
superada com a redução do tamanho de partícula.
Em perfil de dissolução realizado em meio água purificada, quando foram
comparados os perfis das amostras do BCHME 25:75 <250 µm e BCHME 25:75
<125 µm, notou-se que não há diferença significativa entre eles, mesmo tendo
tamanhos de partículas diferentes. Ambos apresentaram dissolução rápida e
atingiram 99,9% e 90,4% em 5 minutos, respectivamente.
Quando amostras BCHME 25:75 <125 µm foram submetidas ao meio HCl
0,1N, meio no qual o BC apresenta maior solubilidade, apresentaram baixa liberação
do fármaco (em 5 minutos liberaram 46% menos do que o BC e em 30 minutos
liberaram 29,7% a menos). Tendo em vista, que a hemorragia gástrica é um efeito
colateral indejado para os pacientes que fazem uso da medicação, a baixa liberação
do BCHME 25:75 <125 µm no meio HCl 0,1N pode ser interpretada como uma
grande vantagem para o desenvolvimento de formulações gastroresistentes, que
protegem o estômago do paciente enquanto reduzem a probabilidade da incidência
de hemorragia gástrica. Estudos clínicos são necessários para comprovar este
efeito.
As mesmas amostras, BCHME 25:75 <125 µm, quando submetidas ao meio
pH 6,8, levaram a um aumento significativo na curva de dissolução, quando
comparado com o BC: apresentaram em 5 minutos dissolução 92% maior que o BC;
em 10 minutos apresentaram dissolução 54% maior que BC; em 20 minutos 44%
maior; e em 30 minutos apresentaram aumento de 37% na dissolução quando
comparado ao BC. Considerando que a absorção do BC ocorre no intestino, este
aumento na curva de dissolução pode ser considerado uma significativa vantagem
farmacotécnica para o desenvolvimento de novos produtos, pois aumenta a
disponibilidade do BC no sítio de ação.
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Das formulações estudadas, a proporção 25:75 foi aquela que apresentou
resultados mais expressivos, portanto, sugere-se que ela seja a base para o
desenvolvimento de novos estudos.
Conclui-se que o processo HME demonstrou ser uma técnica viável para
modificar o perfil de dissolução do BC. Estudos adicionais para incorporação do
novo material a uma forma farmacêutica, assim como estudos de segurança e
eficácia, são necessários para viabilizar a sua utilização.
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