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RESUMO

O cloridrato de amiodarona é um potente antiarrítmico, usado no tratamento
de arritmias e taquicardia, encontrado no mercado sob a forma de comprimidos. O
presente trabalho teve por objetivo constituir um estudo de caso e identificar as
possíveis causas de um problema, observado industrialmente, de variabilidade e
baixa taxa de dissolução em lotes de comprimidos de amiodarona. O estudo foi feito
utilizando-se seis lotes de cristais de cloridrato de amiodarona, produzidos por
cristalização por precipitação, que misturados aos excipientes da formulação, foram
manufaturados via granulação seca por compactação em compactador de rolos,
gerando granulados que foram comprimidos, dando, por sua vez, origem aos
comprimidos de cloridrato de amiodarona. A metodologia adotada consistiu na
caracterização física dos cristais (fármaco), granulados (produto intermediário
constituído do fármaco e excipientes) e dos comprimidos de cloridrato de
amiodarona. Propriedades dos cristais e granulados como tamanho de partícula,
densidade, compressibilidade e fluidez foram determinadas experimentalmente.
Características farmacotécnicas dos comprimidos como dureza, variação de peso,
desintegração, friabilidade, dosagem do fármaco e taxa de dissolução foram também
determinadas, buscando-se estabelecer relação entre as características de cristais e
granulados com as características dos comprimidos. Os resultados obtidos, através
dos

estudos

experimentais

desenvolvidos,

mostraram

que

a

distribuição

granulométrica dos granulados afetou a taxa de dissolução dos comprimidos. A
estreita distribuição está diretamente associada à resultados de dissolução mais
reprodutíveis com menor taxa de variação da dissolução intra lotes e entre lotes.
Dos seis lotes de comprimidos analisados, três deles foram reprovados no ensaio de
dissolução com alta variabilidade e baixa taxa de dissolução e outros três
apresentaram bons resultados de estabilidade.

Palavras-chave: Cloridrato de amiodarona, Dissolução, Distribuição granulométrica,
Comprimido.

ABSTRACT

Study of the effect of the physical characteristics from drug and
granulates in the dissolution of tablets of amiodarone hydrochloride

Amiodarone hydrochloride is a potent antiarrhythmic, used in the treatment
arrhythmias and tachycardia, found in the market in the form of tablets. This study
had intended to constitute a case study and identify possible causes of a problem,
noted by industrially, variability and low rate of dissolution in batches of amiodarone
tablets. The study was conducted using six batches of crystals of amiodarone
hydrochloride, produced by precipitation crystallization, which mixed with the
excipients of the formulation, were fabricated by dry granulation, by compaction roller
compactor, generating granulates that are compressed, resulting in tablets of
amiodarone

hydrochloride.

The

methodology

adapted

was

the

physical

characterization of the crystals (drug), granulates (intermediate product consisting of
drug and excipients) and the tablets of amiodarone hydrochloride. Properties of
crystals and granulates as particle size, density, compressibility and fluidity were
determined experimentally. Characteristics pharmacotechnical tablets such as
hardness, weight variation, disintegration, friability, drug dosage and dissolution rate
were also determined, seeking to establish a relation between the characteristics of
crystals and granulates with the characteristics of the tablets. The results obtained by
the developed experimental studies showed that the size distribution of granulates
affected the rate of dissolution of the tablets. The narrow distribution is directly
related to the dissolution results more reproducible with smaller growth rate of
dissolution of intra-batches and between batches. Of the six batches of tablets
analyzed, three of them failed the dissolution test with high variability and low rate of
dissolution and the other three had good results.

Keywords: amiodarone hydrochloride, dissolution, size distribution, tablets.
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1 INTRODUÇÃO

A ação de um fármaco, quando administrado a humanos ou animais, pode ser
dividida

em

três

fases:

fase

farmacêutica,

fase

farmacocinética

e

fase

farmacodinâmica. Na fase farmacêutica, ocorre a desintegração da forma de
dosagem, seguida da dissolução do fármaco. A fase farmacocinética abrange os
processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, ou seja, "o que o
organismo faz com o fármaco". A fase farmacodinâmica está relacionada com a
interação do fármaco com seu alvo (receptor, enzimas etc.) e a conseqüente
produção do efeito terapêutico, e pode ser entendida como "o que o fármaco faz no
organismo".
A absorção de um fármaco ocorre quando este penetra na corrente
sanguínea. A absorção tem por finalidade transferir o fármaco do lugar onde é
administrado para o sangue.
A absorção é influenciada pelas seguintes propriedades do fármaco:
-

Lipossolubilidade: solubilidade do fármaco na camada lipídica das
membranas biológicas, permitindo fácil travessia deste por difusão
passiva;

-

Concentração do fármaco no local da administração;

-

Estabilidade química do fármaco;

-

Carga elétrica do fármaco (polaridade, ionização, pH do meio);

-

Forma farmacêutica em que o fármaco é administrado (comprimidos,
cápsulas, soluções etc.);

-

Velocidade de dissolução do fármaco;

-

Concentração do fármaco no local de absorção.

A biodisponibilidade indica a porção do fármaco que atinge a circulação
sanguínea, após sua administração, ficando disponível para o organismo. A
biodisponibilidade determina a relação entre a dose do fármaco e a intensidade de
sua ação.
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Toda variabilidade inesperada na absorção do fármaco pode ter graves
conseqüências clínicas. Os resultados podem ser tanto o fracasso terapêutico como
o aparecimento de efeitos adversos graves.
Comprimidos constituem uma forma farmacêutica de grande interesse devido
às vantagens que estes apresentam como: precisão na dosagem e menor
variabilidade de conteúdo, boa apresentação física do fármaco e fácil deglutição
para mascarar o sabor amargo de certos fármacos, facilidade de administração,
manuseio e transporte pelo usuário, melhor adequação à escala industrial, melhor
estabilidade e custo.
Quando os fármacos são administrados em forma sólida (comprimidos), o
processo de sua liberação é o que constitui o fator limitante da taxa de absorção. A
liberação do fármaco de um comprimido depende de sua desintegração e de sua
dissolução. A taxa de dissolução pode ser influenciada por certas características da
formulação da forma farmacêutica: tamanho e forma das partículas, forma do cristal,
estrutura cristalina (polimorfismo), excipientes (corantes, desintegrantes, diluentes),
força de compressão, solubilidade e umidade dos comprimidos. Caso não sejam
devidamente padronizados, esses fatores podem influenciar tanto a velocidade
quanto a quantidade de fármaco absorvido, comprometendo o sucesso terapêutico
(SHARGEL & YU, 1999).
Os excipientes presentes em uma formulação farmacêutica também podem
afetar a dissolução do fármaco e, conseqüentemente, a velocidade e quantidade
pelas quais o mesmo estará disponível para ser absorvido (GIBALDI, 1991). Alguns
componentes das formulações, como amido e outros desintegrantes tendem a
favorecer a dissolução. Outros como o talco e o estearato de magnésio, que atuam
como deslizante e lubrificante, respectivamente, dificultam a dissolução e devem ser
adicionados em quantidades mínimas (GIBALDI, 1991).
Também são importantes, no caso de comprimidos revestidos e drágeas, as
diferenças no tipo e composição do revestimento, uma vez que vários polímeros são
empregados para exercer distintas funções, desde a gastroresistência até a
formação de matrizes que modulam a liberação do fármaco.
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Esses fatores afetam diretamente os processos de desintegração do fármaco
nos

líquidos

do

trato

gastrintestinal,

influenciando

a

dissolução

e,

conseqüentemente, a absorção do fármaco (STORPIRTIS & RODRIGUES, 1998;
MANADAS et al., 2002).
Quanto à tecnologia de fabricação, esta também pode influenciar a dissolução
e a biodisponibilidade. Comprimidos obtidos por compressão direta, granulação via
seca ou via úmida podem apresentar comportamentos in vitro e in vivo diferentes.
Aspectos como forma e condições de secagem do granulado, tempo de mistura ou
agitação,

velocidade

e

força

de

compressão

também

podem

alterar

significativamente o desempenho da forma farmacêutica no organismo (MANADAS
et al., 2002).
A absorção do fármaco no organismo pode ser incompleta se a velocidade de
liberação do mesmo for baixa. O processo de absorção pode ser modulado pela
velocidade de dissolução do fármaco nos líquidos do trato gastrintestinal (SHARGEL
& YU, 1999).
Na tentativa de ajustar as condições dos testes in vitro às condições
fisiológicas, o delineamento do teste de dissolução tem sido objeto de intensa e
constante discussão (MANADAS et al., 2002).
A avaliação da taxa de dissolução é uma medida importante para o
acompanhamento da qualidade de formas farmacêuticas sólidas de uso oral
(cápsulas e comprimidos). É utilizado durante o desenvolvimento de formulações,
como controle de qualidade durante a produção e avaliação de estabilidade. Além
das diversas vantagens da aplicação desta ferramenta, pode ser ainda utilizado
como base para atingir-se correlação in vivo-in vitro, reduzindo o tempo e os custos
com

estudos de bioequivalência,

predizendo

o

comportamento

da forma

farmacêutica no trato gastrointestinal. (ABDOU, 2001)
Um problema de dissolução foi identificado como estudo de caso para ser
desenvolvido neste trabalho com comprimidos de cloridrato de amiodarona. Este
fármaco é utilizado no tratamento de doenças cardiovasculares.
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No mundo mais de 17,5 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de
doenças cardiovasculares. Os dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS),
que relata ainda que esses problemas representem a maior causa de mortes no
Brasil, com cerca de 360 mil casos anuais. É a principal causa de mortalidade no
mundo, segundo pesquisa feita pela Federação Mundial do Coração (FMC), em
maio de 2006. O Brasil é o 9º na lista dos países cuja população morre mais, em
números absolutos, de doenças cardíacas, de acordo com os dados do Atlas de
Doenças Cardíacas e Derrames, divulgado em maio de 2007, pela Organização
Mundial da Saúde (OMS). A pesquisa mostra, ainda, que o país é o 6º em derrames.
A OMS alertou que esses problemas irão vitimar mais de 24 milhões de pessoas por
ano até 2030.
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2 OBJETIVOS

O cloridrato de amiodarona, fármaco de estudo deste trabalho, apresenta
baixa taxa de dissolução, além de grande variação dos resultados de dissolução. O
objetivo principal deste trabalho é melhorar a uniformidade da dissolução de
comprimidos de cloridrato de amiodarona, descobrindo a etapa do processo que é
crítica e interfere na dissolução do fármaco.
Os objetivos específicos do trabalho são:
1.

Caracterização dos cristais de amiodarona: tamanho de partícula,

densidade aparente e características de compressibilidade e fluidez.
2.

Caracterização dos granulados usados para manufatura dos

comprimidos de amiodarona: densidade aparente, distribuição granulométrica,
tamanho médio de partículas e características de compressibilidade e fluidez.
3.

Caracterização farmacotécnica dos comprimidos de amiodarona:

dureza, friabilidade, desintegração e dissolução.
4.

Investigar as causas da variabilidade e baixa taxa de dissolução dos

comprimidos de amiodarona, através dos dados obtidos com a caracterização dos
cristais, granulados e comprimidos.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Fases de elaboração de um comprimido

Este tópico da revisão bibliográfica reúne informações científicas e
tecnológicas referentes às fases de elaboração de um comprimido, dentre elas
formulação,

mistura,

granulação,

compressão,

revestimento

e

controle

farmacotécnico.

3.1.1 Formulação farmacêutica de comprimidos

A formulação farmacêutica consiste em associar ao(s) fármaco(s), adjuvantes
(excipientes) escolhidos em função da propriedade que eles podem conferir à
formulação como um todo.
Os adjuvantes existentes em qualquer fórmula de comprimidos dividem-se
essencialmente em dois grandes grupos. O primeiro grupo, os adjuvantes
tecnológicos, são constituídos por compostos que são adicionados ao fármaco para
conferir ao pó a comprimir as características adequadas de compressibilidade. A
inclusão de adjuvantes tecnológicos é praticamente obrigatória em quase todas as
formulações,

como

é

o

caso

de

diluentes,

aglutinantes,

lubrificantes

e

desintegrantes. Outros excipientes são de adição facultativa e são adicionados em
função da natureza específica do fármaco, como os adsorventes, os molhantes,
aromatizantes, edulcorantes e corantes (NOGUEIRA PRISTA, 1994).
As propriedades físico-químicas dos fármacos e excipientes que compõem as
formulações de comprimidos influenciam decisivamente o comportamento de
compactação do sistema particulado (NARAYAN & HANCOCK, 2003).
Considerando-se que, em muitos casos, a quantidade de fármaco presente na
formulação é muito menor que a do excipiente (PIFFERI et al., 1999), as
propriedades deste último devem predominar no comportamento de compactação
durante o processo de obtenção de comprimidos.
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A classificação apresentada a seguir permite defini-los por categorias,
especificando o impacto no comportamento do pó a ser formulado.

3.1.1.1 Os diluentes

Diluentes são adicionados aos pós a comprimir com a finalidade de
originarem comprimidos de peso e tamanho convenientes, quando os fármacos são
empregados em pequenas quantidades.
São sólidos inertes, geralmente escolhidos em função de suas propriedades
secundárias, como solubilidade em água, poder absorvente ou adsorvente, pH,
propriedades reológicas, estabilidade, compatibilidades, entre outras. Não podem
interferir na função de outros excipientes da formulação, devem ser isentos de
atividades fisiológicas e farmacológicas, não deve ser susceptível a nenhum
crescimento microbiológico, não deve interferir na dissolução dos comprimidos e
conseqüentemente na biodisponibilidade do fármaco.
Diluentes são também adicionados às formulações de comprimidos para
melhorar algumas propriedades dos comprimidos como aumento da coesão, permitir
a compressão direta, aumentar a fluidez e melhorar a compressibilidade.
Os diluentes podem ser divididos em três grandes categorias:
Diluentes orgânicos: Carboidratos e carboidratos modificados.
Diluentes inorgânicos: Fosfatos de cálcio
Diluentes co-processados, por exemplo, Celactose® (30% de celulose/70%
de

lactose),

Ludipress®

(93%

de

lactose

monohidratada/3,5%

de

polivilpirrolidona/3,5% de crospovidone), etc.
Os diluentes também podem ser classificados com base na sua solubilidade
em água como solúveis e insolúveis.
Diluentes solúveis: Lactose, o manitol, a sacarose, o sorbitol, etc.
Diluentes insolúveis: Amidos, as celuloses, compostos minerais de cálcio
(carbonato, sulfato, fosfato, citrato), de magnésio (carbonato, óxido).
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Diluentes mistos: São obtidos por mistura de diluentes solúveis com
insolúveis.
Nos comprimidos de cloridrato de amiodarona é usada lactose monohidratada
como diluente. A lactose monohidratada não é um diluente próprio para compressão
direta; tem baixa propriedade de fluidez; é solúvel em água; usualmente não afeta a
liberação dos fármacos; é inerte, exceto quando presente em formulações contendo
aminas e materiais alcalinos (Reação de Maillard), sofrendo descoloração e é um
adjuvante barato. É comercialmente conhecida como Pharmatose® e Respitose®.
Outro diluente, também com função de ligante, nos comprimidos de
amiodarona é a celulose microcristalina. A celulose microcristalina (MCC) é bem
compressível e muitas vezes usada como diluente para comprimidos manufaturados
por compressão direta; proporciona boa dureza aos comprimidos; exibe alta fluidez;
possui boas propriedades ligantes; tem atividade desintegrante; é insolúvel em água.
É conhecida como Avicel® e Emcocel®.

3.1.1.2 Os desintegrantes

Desintegrantes são usados para acelerar a desintegração do comprimido e,
portanto, a dispersão dos seus constituintes na água ou nos líquidos fisiológicos.
Para que haja perfeita atividade terapêutica é necessário que os comprimidos se
desintegrem mais ou menos rapidamente, conforme a ação desejada. Os
comprimidos devem apresentar um tempo limite para que se realize sua total
desintegração, tempo este que pode variar em função dos fármacos (por exemplo,
os comprimidos analgésicos devem desintegrar-se mais rapidamente do que as
vitaminas, etc.) ou com velocidade de absorção que se pretende.
A velocidade de desintegração é condicionada por diversos fatores, entre os
quais a compressão a que o pó é submetido e a quantidade e concentração do
desintegrante empregado. Desta forma, verifica-se que mesmo pós muito solúveis
podem apresentar dificuldades na desintegração dos comprimidos se a compressão
exercida for demasiada.
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Os desintegrantes atuam geralmente por três processos (LOWENTHAL,
1973):
1)

Inchando em contato com a água o que permite uma penetração rápida

do líquido e favorece a separação dos grãos constituintes dos comprimidos (amidos,
derivados de celulose, etc);
2)

Reagindo com a água ou com o ácido clorídrico do estômago e

liberando gases, como o oxigênio ou o anidrido carbônico.
3)

Dissolvendo-se na água e abrindo os canalículos que facilitam a

desintegração dos comprimidos (lactose, glicose, etc.).
O poder de desintegração de um dado composto varia em razão direta com a
quantidade de água que ele é capaz de absorver e com a rapidez dessa absorção.
Entre os desintegrantes usados tem-se o amido em concentrações de 5 a
15%, sendo a proporção ideal de 10%; amido glicolato de sódio (Explotab®), os
derivados da celulose, como a carboximetilcelulose, em concentrações de 2%,
croscarmelose sódica (AC-DI-SOL®). A polivilpirrolidona é comercializada em
diferentes variedades. Os polímeros reticulados são dotados de excelentes
características desintegrantes como o Polyplasdone XL® e o Kollidon CL®, a
crospovidona (NOGUEIRA PRISTA, 1994).
O desintegrante usado nos comprimidos de amiodarona é a crospovidona. A
crospovidona é um polímero insolúvel em água, ácidos, bases e solventes
orgânicos. É um superdesintegrante, cujo mecanismo principal de ação é por
capilaridade e efeito secundário por inchamento.
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3.1.1.3 Os lubrificantes

Lubrificantes são substâncias capazes de assegurar um perfeito enchimento
da matriz e de evitar a aderência dos pós aos punções da máquina, durante a
compressão. Um bom lubrificante tem uma ação tripla: 1) facilitar o deslizamento do
granulado do distribuidor para a matriz; 2) diminuir a tendência do produto em aderir
aos punções e matriz e promover uma fácil ejeção dos comprimidos; 3) reduzir a
fricção entre as partículas para melhorar a transmissão da força de compressão na
massa de sólidos.
Além disso, o lubrificante dá o aspecto brilhante ao comprimido. No entanto, a
adição de lubrificantes pode exercer um efeito negativo na resistência mecânica dos
comprimidos, pois ele restringe a criação de ligações interpartículas, reduzindo
conseqüentemente a coesão dos comprimidos. Quase todos os lubrificantes têm
propriedades hidrofóbicas, o que também pode comprometer a molhabilidade como
parafina, óleos vegetais, ácido esteárico. (GANDERTON, 1961).
Estearato de magnésio é o lubrificante mais utilizado como antiaderente e
anti-fricção. Como reguladores de fluxo, tem-se o talco, dentre outros. Os
lubrificantes solúveis são os carbowaxes, benzoato de sódio, ácido bórico, etc.
O lubrificante usado nos comprimidos de amiodarona é o estearato de
magnésio.

3.1.1.4 Os aglutinantes

Aglutinantes são adicionados para permitir a compressão de compostos que
não conseguem aglomerar-se, independente da força de compressão empregada.
Devem ser usados em pequenas proporções já que dificultam a desintegração dos
comprimidos (LOWENTHAL, 1973).
São usados para transformar pós em granulados através do processo de
granulação, para melhorar características de fluidez e compressibilidade.
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Entre as substâncias usadas como aglutinantes têm-se o açúcar, goma
arábica, goma adraganta, amido, gelatina, polivilpirrolidona, derivados de celulose
(metilcelulose,

etilcelulose,

hidroxipropilmetilcelulose),

carboximetilcelulose,

polietilenoglicol.
Para facilitar a manufatura de comprimidos, obter produtos estáveis e com
alta eficiência por compressão direta, pode-se usar aglutinantes próprios para
compressão direta como amido pré gelatinizado (Starch 1500®), copolividone
(Plasdone S 630).
A uniformidade do tamanho de partícula, a dureza, desintegração e
compressibilidade na granulação dependem do tipo e da quantidade de aglutinante
adicionada à formulação. Granulados duros resultam de solução aglutinante
concentrada e requer força de compressão alta durante o processo de compressão.
Já granulados frágeis resultam de quantidade insuficiente de aglutinante.
Nos comprimidos de amiodarona o aglutinante usado é a polivilpirolidona. A
polivilpirrolidona é um polímero solúvel em água e em solventes polares.

3.1.1.5 Os demais excipientes

Absorventes: São substâncias que se adicionam com a finalidade de adsorver
a água ou fixar certos princípios voláteis, como as essências. Entre eles estão o
aerosil, fosfato tricálcico.
O aerosil ou dióxido de silício coloidal é usado como absorvente em
comprimidos de amiodarona.
Molhantes: A maioria destes compostos tem propriedades tensoativas,
provocando um aumento da velocidade de desintegração dos comprimidos, que se
embebem mais facilmente em água e conseqüentemente auxiliam na dissolução.
São eles o lauril sulfato de sódio, sais de trietanolamina e Tween 80.
O tween 80 é usado como molhante na formulação de cloridrato de
amiodarona para auxiliar na dissolução dos comprimidos.
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Tampões: Mantém o pH estável em uma fórmula, como os fosfatos alcalinos,
o carbonato de cálcio, o citrato de sódio, o trissilicato de magnésio, etc.Impedem a
hidrólise ácida dos fármacos no estômago.
Corantes: Os corantes tornam os comprimidos mais atrativos e evitam
confusão com comprimidos.
Edulcorantes: São substâncias empregadas para mascarar o gosto de uma
preparação, como os açúcares, ciclamato de sódio, sacarina, aspartame, etc.
Aromatizantes: É complementar ao uso dos edulcorantes, empregando-se
várias essências, como laranja, limão, hortelã, etc.

3.2 A produção de comprimidos

Segundo a Farmacopéia Brasileira 4ª edição (1988), comprimidos são formas
farmacêuticas sólidas contendo fármacos e adjuvantes farmacêuticos, chamados de
excipientes. Os comprimidos podem variar em forma, tamanho, peso, dureza,
espessura, desintegração e outros aspectos, dependendo do uso a que se destinam
e do método de fabricação.
Comprimidos são obtidos através da compactação de sistemas sólidos
particulados por aplicação de uma pressão até que o sistema se rearranje e
deforme, dando origem a uma massa compacta de forma bem definida (MARSHALL,
2001).
Um fluxograma detalhado das etapas de fabricação de comprimidos é dado
na Figura 1, com base em vivência industrial. As principais etapas são: mistura de
excipientes e de fármaco(s), granulação, compressão e revestimento, em destaque
na Figura 1 e que serão discutidas a seguir.
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Recebimento e
conferência de
matérias-primas.

Limpeza e liberação
de área e materiais
para a manipulação

Peneiramento

Mistura
Compressão
Direta
Neste Processo
não ocorre
etapas de
granulação e
secagem do
granulado

Granulação

Secagem do
Granulado

Calibração
do Granulado

Lubrificação

Controle de
Processo
Testes realizados
durante os
processos para
garantir a
qualidade do
produto final.

Compressão

Revestimento

Quarentena

Emblistamento,
Envelopamento
ou Envasamento.

Embalagem

A matéria-prima pesada é recebida e
conferida na produção antes de
iniciar o processo de manipulação.

Todas as salas, áreas, equipamentos e
vasilhames utilizados para a produção devem
ser higienizados antes do início da manipulação.

Etapa do processo onde as matériasprimas na forma de pó são passadas
através de uma peneira.

Etapa onde se realiza a mistura de
todas as matérias-primas que fazem
parte da formulação.

Etapa onde se processam os pós para que estes
tomem a forma de grânulos, com a finalidade de
promover a adesão das partículas durante a
compressão.

Secagem do granulado em estufas ou
leito fluidizado.
Etapa em que o granulado depois de
seco é passado por um tamis para
uniformizar o tamanho dos grânulos.
Adição de agentes lubrificantes que possuem as
características de melhorar a fluidez dos pós para as
matrizes, impedindo que ocorra aderência nas
matrizes e punções e ainda produzem comprimidos
brilhantes.

Etapa onde o material na forma de pó ou
granulado é compactado, adquirindo a
forma de comprimido.

Aplicação de uma fina camada de polímero, que
forma uma película sobre o comprimido.

Período em que o produto aguarda a análise
do Controle da Qualidade para ser liberado
para embalagem
Embalagem dos comprimidos na forma de blister,
envelope ou frascos onde os comprimidos ficam
entre uma camada de PVC e uma camada de
alumínio, fita Kraft ou frascos de polietileno

Etapa onde o produto (blister ou envelope) é
acondicionado em caixas, onde será distribuído.

Figura 1 - Fluxograma do método de produção de comprimidos. Fonte: Libbs Farmacêutica.
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3.2.1 Mistura dos componentes

A mistura é uma etapa importante na preparação de um pó multi-componente
e se caracteriza pela qualidade química (repartição, analítica dos componentes) e
pela qualidade física (regularidade do comportamento). No processo de fabricação
de comprimidos, a mistura é tratada como uma operação destinada à posterior etapa
de granulação ou à compressão direta. As variáveis que influenciam a operação de
mistura são relacionadas às características dos pós e às condições do processo:
Granulometria e morfologia das partículas: são fatores importantes para se
obter uma mistura homogênea de componentes sólidos. De preferência misturam-se
sólidos de dimensões próximas, sendo necessário em caso de dimensões muito
diferentes, de recorrer à uma etapa de preparação previa da matéria-prima como
moagem ou peneiramento, antes de realizar a mistura. Quanto mais afastada do
formato esférico for a partícula, menor é a densidade de empacotamento de uma
distribuição que as contenha, influenciando na homogeneidade da mistura.
Densidade: afeta a estabilidade de uma mistura, visto que as partículas mais
densas tendem à sedimentar e as menos densas tendem a permanecer na
superfície.
Umidade: o excesso de umidade no ar onde os pós e os ingredientes são
higroscópicos, rapidamente coagula, agrupa, resultando em misturas heterogêneas.
Proporções mássicas entre os componentes da mistura: a operação de
mistura, no caso de comprimidos, em geral, envolve dois ou mais sólidos (mistura de
pós) ou sistemas sólidos/líquidos (granulação úmida). Quando um dos componentes,
sobretudo o fármaco, está em pequenas quantidades na mistura, é necessário
assegurar sua boa distribuição na mistura. Neste caso, para que se assegure a
uniformidade do fármaco na mistura, deve-se proceder à diluição geométrica do
fármaco com os excipientes da formulação.
Diferentes tipos de equipamentos podem ser usados, no entanto, eles não
serão abordados nesta revisão. Independente do tipo de misturador, os parâmetros
importantes a definir são os tempos de mistura, a velocidade de agitação e tempo de
carregamento do misturador (PRISTA, L. et al., 1996).
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3.2.2 Granulação

A granulação tem por objetivo transformar partículas de pós cristalinos ou
amorfos em agregados sólidos de resistência e porosidade variadas. Em
comparação a uma simples mistura de pós, o granulado apresenta algumas
vantagens:


Melhor conservação da homogeneidade de distribuição dos componentes

e das fases granulométricas;


Maior densidade;



Facilidade superior de escoamento;



Maior reprodutibilidade em medições volumétricas;



Maior compressibilidade;



Resistência mecânica superior (LE HIR, 1997).

A obtenção do granulado tem como objetivo otimizar as propriedades de
fluxo, evitar segregação durante as etapas posteriores do processo, minimizar
variações granulométricas de diferentes lotes de matérias-primas, além de reduzir os
riscos que o manuseio e inalação de pós finos causam à saúde (WORTS, 2001;
SUMMERS, AULTON, 2005).
O granulado ideal deve apresentar forma e cor as mais regulares possíveis,
estreito grau de distribuição granulométrica, menos que 10 % de partículas primárias
livres ou aglomerados de baixa granulometria, boa fluidez, suficiente resistência
mecânica, determinado grau de umidade, não inferior a 3 %, e solubilidade em água
ou fluidos biológicos. Estas características, assim como a forma e textura da
superfície e a porosidade, são influenciadas pelos constituintes da formulação e
pelas metodologias e equipamentos empregados (VOIGT E FAHR, 2000).
A granulação pode ser realizada por via úmida ou por via seca.
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3.2.2.1 Granulação úmida

O granulado é formado em três estágios:
Nucleação: as partículas sofrem adesão através de pontes líquidas, com o
início da granulação. Estas partículas aderidas exercem o papel de núcleo para o
aumento dos grânulos.
Transição: o aumento do núcleo se dá por dois mecanismos. Partículas
individuais são aderidas formando o núcleo ou dois ou mais núcleos combinam-se
entre si, formando o grânulo.
Crescimento ou aumento do grânulo: o crescimento do grânulo ocorre por
coalescência ou quebra ou transferência por abrasão. Na coalescência o aumento
do grânulo é dado quando dois ou mais grânulos são unidos. Os grânulos quebrados
e fragmentos de grânulos se aderem e formam outros grânulos. Na transferência por
abrasão os grânulos são quebrados através de atrito por agitação do grânulo e
grânulos quebrados se aderem a outros grânulos, resultando em um granulo maior.

Figura 2 – Esquema geral da granulação. Fonte: PETROVICK, 2000.
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O processo de granulação consiste do ponto de vista prático, na realização
das seguintes etapas:
1) Pesagem e mistura dos componentes da formulação, geralmente em
misturadores do tipo V ou bin. Entre os excipientes utilizados, estão lactose, celulose
microcristalina, amido, sacarose e fosfato de cálcio, usados como diluentes;
croscarmelose sódica, crospovidone, amido glicolato de sódio como desintegrantes.
2) Preparo da granulação úmida, que consiste na adição de um aglutinante,
geralmente

polivilpirrolidona

(PVP),

carboximetilcelulose

(CMC)

ou

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), dissolvido em água ou álcool e adicionado à
mistura de pós. O umedecimento da mistura de pós geralmente é feito em
misturadores com sistema de agitação helicoidal ou planetário.
As propriedades físico-químicas da(s) substância(s) a granular condicionam a
granulação e especificam o tipo de líquido a ser utilizado. Para substâncias
moderadamente solúveis bastará o emprego de um líquido, enquanto que para
substâncias insolúveis é necessário o uso de uma solução aglutinante.
A quantidade de líquido usada na granulação não pode ser estabelecida com
rigor, pois o resultado depende de diversas circunstâncias que só a prática pode
estabelecer. Mesmo assim, podem-se estabelecer quantidades de líquidos
compreendidas entre 1/5 e 1/10 da quantidade de pós a granular, da natureza do
fármaco, do seu grau de hidratação e do líquido de umedecimento. Esta operação
deve ser cuidadosa de modo a que se consiga homogeneizar toda a mistura.
3) Peneiramento da massa úmida: Após mistura da solução aglutinante, a
massa úmida é classificada por peneiramento. Um aspecto muito importante na
granulação é o tipo de peneira que se escolhe para esta operação. Esta escolha
depende do peso dos comprimidos que se pretende obter e como se encontra
relacionado com o diâmetro dos punções, pode-se estabelecer uma equivalência
entre o diâmetro dos punções e o número de malhas por cm 2 da peneira, como
apresentado na Tabela 1:
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Tabela 1 – Relação entre o número de fios e malhas de uma peneira e o diâmetro e o peso
dos comprimidos obtidos.
Número de fios por
cm

Número de malhas
por cm2

Diâmetro dos
punções (mm)

Peso dos
comprimidos (g)

5

25

16

0,90-1,00

6

36

14-15

0,70-0,90

7

49

12-13

0,40-0,70

8

64

10-11

0,20-0,40

9

81

8-9

0,12-0,20

10

100

6-7

0,06-0,12

15

225

5

< 0,06

Fonte: NOGUEIRA, PRISTA, 1995.

4) Secagem: O granulado úmido é geralmente seco em estufas de bandejas
em temperaturas adequadas até atingir a umidade especificada. Para uma perfeita
compressão é necessário uma quantidade ótima de água, a qual varia com o tipo de
comprimido. Um granulado demasiadamente seco origina comprimidos friáveis,
podendo gerar capping.
A estufa e o leito fluidizado são os dois métodos de secagem mais
empregados na secagem de granulados. Nos secadores de leito fluidizado, o leito
de sólidos granulados é atravessado por um jato de ar quente e seco. Em
configurações industriais, este tipo de sistema de secagem permite eliminar cerca de
67% de umidade em um período de aproximadamente 80 minutos. O consumo de
energia é mínimo, cerca de 30 kWh para eliminar 40% de água de 60 Kg de
granulado. Existem no mercado aparelhos do tipo mencionado (Aeromatic) cujas
capacidades variam de 2 a 200 Kg (NOGUEIRA PRISTA, 1995).
O sistema de leito fluidizado, conhecido há cerca de 40 anos, é de amplo
emprego na indústria farmacêutica, não somente na secagem de materiais
particulados, como também na produção e revestimento de grânulos (NEUMERKEL
et al., 1999).
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Através da granulação em leito fluidizado, as partículas de um fármaco ou
adjuvante, suspensas sob corrente de ar em ascensão, recebem um jato de
dispersão ou solvente de granulação, resultando na formação de granulados ou
pellets bastante porosos, cuja densificação é acarretada, unicamente, por ação de
forças de capilaridade presentes nas pontes do líquido. Nesse caso, faz-se
necessária uma quantidade maior de líquido, comparativamente ao processo
convencional de granulação por via úmida, a fim de superar a evaporação que
ocorre durante a aspersão. A principal vantagem consiste no fato de que mistura,
granulação e secagem são realizadas em modo contínuo num único equipamento
(LEUENBERGER, 1982; GHEBRESELASSIE, 1989; RUDNIC E SCHWARTZ, 1995;
ANSEL et al., 1999).
5) Calibração do granulado seco. O granulado úmido conduz à obtenção de
grânulos que sempre se fragmentam durante o recolhimento e a secagem. Daí o fato
do granulado ser sempre mais ou menos irregular, sendo por isto, obrigatória a sua
calibração para que não haja variação de peso e dureza dos comprimidos na
compressão. De uma experiência industrial: verifica-se que grânulos com tamanhos
compreendidos entre 545 e 855 µm evitam variações de peso nos comprimidos; não
interessa que os grânulos tenham as mesmas dimensões (indicação prática de
manter uma proporção de 10 a 20% de partículas finas).
6) Lubrificação:

Após calibração,

mistura-se,

por peneiramento, um

lubrificante ao granulado.
7) Compressão: O granulado é comprimido no interior de uma matriz de aço,
através da pressão exercida pelo movimento de dois punções de aço, um inferior e
outro superior.
As principais vantagens e desvantagens do processo de granulação úmida
para a obtenção de comprimidos estão descritas na Tabela 2.
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Tabela 2 – Principais vantagens e desvantagens do processo de granulação úmida para a
obtenção de comprimidos.
VANTAGENS

DESVANTAGENS

As características físicas do fármaco e dos
excipientes não são tão importantes.

Processo mais caro e complexo.

Existe uma grande quantidade de materiais
pulverulentos que podem ser processados.

Muitas etapas de produção.

Há um aumento do tamanho de partícula,
melhor fluxo, compressibilidade e
densidade.

Utilização de mais equipamentos, exigindo
maior espaço, maior tempo de processo e
maior custo energético.

Redução da segregação.

Menor estabilidade de fármacos sensíveis
a umidade ou calor.
Pode modificar a morfologia dos materiais
de estrutura cristalina à amorfa devido a
granulação.
Formação de massas duras, que podem
impedir a liberação do fármaco.

Dispersão de componentes em doses
mínimas.

Pode aumentar o tempo de dissolução e a
concentração na dissolução pode
decrescer com o tempo.
Alta probabilidade de contaminação
cruzada.
Difícil validação de processo.
Custo de mão de obra e limpeza altos.
Perda durante o processo de pelo menos
5%

Fonte: LIEBERMAN & LACHMAN, 1990
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3.2.2.2 Granulação a seco

A granulação por via seca tem aplicação freqüente na indústria farmacêutica.
Na granulação por via seca a pressão é responsável pela coesão das partículas
primárias. Apesar dos inconvenientes deste procedimento, como desgaste das
máquinas e maior liberação de pó para o ambiente, elevando os custos frente a
outros procedimentos, a produção de granulados por via seca consome menos
tempo e energia, sendo, portanto, mais econômica que a granulação por via úmida
(LE HIR, 1997).
Este procedimento é mais adequado para a produção de comprimidos a partir
de substâncias sensíveis à temperatura e à umidade ou muito solúveis em água (LE
HIR, 1997; VOIGT E FAHR, 2000). Emprega-se também em alguns casos em que
haja incompatibilidades entre os constituintes, motivados pela presença de água.
O processo de granulação a seco pode servir para preparação rápida de
comprimidos, pois permite dispensar a operação de granulação a úmido, que é mais
demorada, já que exige secagem.
Para garantir uma coesão adequada, é necessário adicionar ao pó a ser
granulado

adjuvantes

primários

tecnológicos

com

capacidade

coesivas,

denominados de aglutinantes, sob a forma de pós secos. Para tanto, existem
inúmeros adjuvantes. Dentre eles, destacam-se a celulose microcristalina, lactose,
dextrose, sacarose, sulfato de cálcio, poligol 4000 e trifosfato de cálcio. Desde sua
introdução no mercado, como adjuvante farmacêutico, em 1963, a celulose
microcristalina (MCC) e suas propriedades, especialmente como aglutinante seco
para compressão direta, têm sido extensivamente investigadas (DOELKER et al.,
1995, LIMA NETO e PETROVICK, 1997).
A próxima fase da granulação à seco consiste na fragmentação da massa
compactada e conseqüente formação dos grânulos. Esta fragmentação é realizada,
usualmente, em granuladores oscilantes ou em moinhos.
As características de dureza e friabilidade e a homogeneidade da distribuição
granulométrica dos compactos são essenciais na qualidade da operação.
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Dependendo se, durante a compactação, as deformações são anisotrópicas
ou isotrópicas, os padrões de fratura poderão variar, resultando em grânulos com
características diferenciadas (KOPP-KUBEL et al., 1990). A produção de grânulos
com uma faixa granulométrica estreita dependerá tanto das características materiais,
como do princípio de funcionamento dos equipamentos e do procedimento
operacional empregado (EHRHARDT e SCHINDLER, 1979a, b; 1980a, b, c).
A etapa de calibração, que consiste na seleção de grânulos com dimensões
uniformes, dentro de uma faixa granulométrica determinada, permite reduzir
variações (LE HIR, 1997; ANSEL et al., 1999).
Há dois métodos de granulação a seco: pré-compressão e compactação em
compactador de rolos.
Pré compressão: O granulado é comprimido na forma de grandes
comprimidos e subseqüente aglomeração e redução a grânulos menores. Adicionase um lubrificante e comprime o granulado formado. Este método é aplicado a
materiais que não podem ser preparados por granulação úmida, por serem sensíveis
a temperatura e/ou umidade.
Compactação em compactador de rolos: A fim de substituir as máquinas
compressoras, têm-se difundido o uso de compactadores, dos quais o Chilsonator é
um dos mais conhecidos e usados. O aparelho é constituído por dois cilindros
metálicos, dentados. Um motor acoplado providencia o movimento dos cilindros que
rodam em sentido oposto. O pó é abastecido por um sistema de vácuo em um funil,
onde uma rosca sem fim horizontal (HFS) empurra o pó do funil para uma rosca sem
fim vertical (VFS) que por sua vez, empurra o pó para os cilindros, onde o pó é
comprimido.
Como modelo típico pode-se citar o FitzPatrick. Neste equipamento, os
martelos ou navalhas estão fixados sobre um eixo que se move (Figura 3). O
conjunto dos martelos está encerrado em uma câmera que é envolvida por uma
peneira, o qual permite a passagem de partículas de determinadas dimensões.
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B

A

Figura 3 – Formas das faces dos martelos do moinho FitzMill. Fonte: NOGUEIRA PRISTA,
1995.
A- Face plana ou em martelo, própria para pulverizar produtos cristalinos duros quando o tamanho
máximo dos grânulos é importante.
B- Face cortante ou em navalha, própria para pulverizar produtos duros quando o tamanho dos
grânulos deve ser mantido entre limites muito estreitos.

Nesta metodologia, a mistura do componente fármaco e dos adjuvantes é
submetida

a

uma

compactação

prévia,

originando

grandes

aglomerados,

denominados compactos, briquetes ou lingotes, que devem possuir elevada
resistência mecânica, distribuída homogeneamente, a fim de evitar quantidade
excessiva de partículas finas durante a operação de calibração.
A força empregada na compactação conduz à modificação do sistema de
empacotamento das partículas e a deformações elásticas ou plásticas, isotrópicas
ou anisotrópicas, assim como à ruptura da estrutura das partículas, reduzindo o
tamanho das mesmas, com conseqüente aumento das áreas de contato (HERZOG,
1991). Este fato faz com que proliferem as zonas de ligação, de tal modo, que as
interações entre as partículas, favorecidas também pela redução da distância entre
elas, tornam-se ativas através de forças de ligação intermoleculares, dentre as quais
se destacam as forças de Van der Waals.
Além disto, pontes líquidas, que podem se estabelecer pela condensação da
umidade contida nos espaços vazios interparticulares, durante o exercício da
pressão, contribuem para o fortalecimento da coesividade.
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A compactação conduz à formação dos grânulos, pode ser realizada através
de moinhos, granuladores rotatórios ou oscilantes ou tamisadores-granuladores
(VOIGT e FAHR, 2000).
O granulado de cloridrato de amiodarona é produzido por este processo de
granulação a seco por compactação.

3.2.3 Compressão

Para fazer um comprimido é preciso submeter o produto, convenientemente
preparado, a uma pressão exercida entre dois punções no interior de uma câmara
de compressão ou matriz, cujo fundo é constituído pelo punção inferior (Lachman, L.,
Lieberman, H. A., Kanig, J. L., 2001).
A compressão é definida por três fases:
1- Alimentação
2- Compressão
3- Ejeção ou expulsão
1- Alimentação: O pó/granulado flui do funil de alimentação e enche a câmara
formada pela matriz e pelo punção inferior, denominada de câmara de compressão.
A partir do ajuste do punção inferior se define o peso do comprimido. A distribuição
do granulado é feita através da grade de distribuição, que deve ser ajustada de
maneira que seja possível passar um calibre entre ela e o platô (geralmente se
aplica 0,15 mm). Este espaço é suficiente para evitar que o pó/granulado passe e
para que não haja atrito entre a grade e o platô.
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O processo de transferência de pó/granulado ao funil de alimentação da
compressora pode ser realizado:
• Manualmente. Este processo depende da atenção e acompanhamento
permanente do operador, que observa o nível de granulado no funil para promover o
abastecimento. Para evitar variações é importante definir o nível mínimo de
pó/granulado no funil, alimentando-o de forma que o pó/granulado não fique
compactado, faz-se a transferência lenta e circular preenchendo toda a superfície
interna do funil.
• Por gravidade, com a instalação de recipientes sobre o funil da máquina. É
comum a alimentação por meio de mezaninos, tendo-se que adotar critérios
específicos de conferência e transferência do material para o piso superior (evitar
erros) e sistema de funil (acoplamentos) que permita a remoção total para limpeza;
• Sistema a vácuo. Exige uso de mangueiras e filtros dedicados por produto.
Alguns produtos sofrem separação física (pós e granulados) quando transferidos por
vácuo; é importante avaliar o produto antes de adotar este processo.
2- Compressão: Por meio de rolos compressores, os punções compactam o
granulado formando o comprimido. A força de compressão define a dureza e a
espessura do comprimido. Resultados de desintegração e dissolução de
comprimidos também estão associados à força de compressão aplicada nesta fase.
Máquinas compressoras dispõem de dispositivo de pré-compressão, que
realiza o primeiro impacto de formação do comprimido, entretanto com força
bastante aliviada, com objetivo de eliminar o ar agregado ao granulado e assim
garantir o cumprimento de requisitos das variáveis físicas do comprimido; por
exemplo, friabilidade.
A zona de compressão (porção da matriz em que ocorre a compressão) pode
ser alterada por meio do ajuste de penetração dos punções. Tal dispositivo permite o
reaproveitamento da matriz e é um dos recursos utilizados na solução de problemas
de variáveis físicas do comprimido.
3- Ejeção ou expulsão: Através de guias o punção inferior sobe ao nível da
mesa ou platô ejetando/expulsando o comprimido. Com auxílio de um raspador, o
comprimido se desloca e é lançado para fora da máquina.
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Expulsos, os comprimidos são conduzidos através de calhas, para sistemas
desempoeiradores

e

detectores

de

metal,

daí

para

os

recipientes

de

acondicionamento.

3.2.3.1 Regulagem de máquina

Regular a máquina significa ajustá-la com objetivo de que o pó/granulado se
comprima e adquira, nesta forma, características físicas importantes para que o
fármaco seja seguro e eficaz.
• Ajuste de peso;
• Ajuste de dureza;
• Ajuste de espessura;
• Ajuste de desintegração.
Ajuste de peso: O peso é determinado pela massa de pó/ granulado que
ocupa a câmara de compressão, formada pelo punção inferior e matriz. O aumento
ou diminuição da câmara de compressão depende da regulagem do punção inferior,
que é feita por meio do nivelador de pó.
A estação de altura de enchimento da compressora é formada por:
• Punção inferior;
• Matriz;
• Estação dosadora ou guia do nivelador de pó;
• Dispositivo de ajuste da estação dosadora.
O peso do comprimido garante ao produto a dose terapêutica e, portanto, a
sua eficácia no tratamento. Pesos em desacordo com as especificações são
perigosos, uma vez que geram:
Menor dosagem - o comprimido não produz a ação terapêutica esperada,
interferindo no tratamento;
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Maior dosagem - todo fármaco apresenta efeitos colaterais; a super-dosagem
acelera o aparecimento destes efeitos e causam mal estar ao paciente. É
caracterizada como intoxicação e causa muitas vezes complicações sérias no
estado geral do paciente.
Ajuste de dureza: A regulagem de dureza deve ser feita gradualmente depois
de acertado o peso do comprimido e movendo-se a máquina manualmente ou em
baixa velocidade.
A dureza é ajustada por meio do dispositivo de pressão, que determina a
posição do rolo compressor inferior, e garante maior ou menor intensidade de
pressão aplicada ao pó/granulado, e conseqüentemente maior ou menor dureza ao
comprimido.
O comprimido deve apresentar dureza adequada, pretendendo-se assim
evitar interferências no tempo de desintegração e no ensaio de dissolução. Pressões
excessivas de compressão comprometem a máquina, causando sua fadiga.
Questões relacionadas à porosidade de comprimidos estão diretamente
relacionadas com a força de compressão e densidade aparente do granulado.
Dureza é um teste que determina a resistência mecânica do comprimido ao
esmagamento. O aparelho para medir a dureza é denominado de durômetro. Este
aparelho submete o comprimido a uma pressão diametral até o ponto de quebrá-lo.
A força para quebrar o comprimido/núcleo é convertida em: unidade strong cobb
(USC), Newton (N) ou quilograma força (Kgf) e é registrada no mostrador do
aparelho. A dureza em comprimido é importante, pois garante a integridade física do
comprimido, permitindo que ele suporte os choques mecânicos nos processos de
revestimento, drageamento, envelopamento, blistagem, embalagem e transporte.
Os limites de dureza são especificados de acordo com o diâmetro e o peso do
comprimido, e se referem à resistência mínima para que seja retirado da embalagem
(strip ou blíster) sem se quebrar, garantindo o aspecto e a dosagem do comprimido.
O teste de friabilidade permite avaliar a resistência dos comprimidos ao atrito
mecânico, garantindo que se manterão íntegros durante os processos de
acondicionamento, revestimento, envelopamento, blistagem e transporte.
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O teste é realizado em aparelho denominado de friabilômetro que lança os
comprimidos em queda livre, repetidas vezes, durante o movimento giratório do
disco, a uma velocidade de 20 rpm. O friabilômetro deve atender as especificações
de fabricação que se encontram detalhadas na Farmacopéia.
Ajuste de espessura: A espessura está diretamente relacionada com a
pressão exercida na compressão, sendo assim definida juntamente com o ajuste de
dureza.
A espessura é importante, principalmente para o processo de embalagem,
onde

variações

excessivas

na

altura

dos

comprimidos/comprimidos

revestidos/drágeas comprometem o desempenho do processo por encavalamento
ou obstrução das guias da blistadeira.
É realizado com auxílio de paquímetro ou micrômetro devidamente
calibrados.
Ajuste de desintegração: Comprimidos devem desintegrar-se totalmente de
acordo com o tempo e o meio (água, solução para avaliação de desintegração
gástrica ou entérica) especificados no processo.
Ajustados o peso e a dureza do comprimido, deve-se avaliar o tempo de
desintegração; ajustar a desintegração inicialmente reduzindo a pressão de
compressão, sem, contudo comprometer as especificações de dureza.

3.2.3.2 Compressão direta

Algumas substâncias possuem fluxo livre e propriedades de coesão que
permitem que sejam compactadas diretamente, sem necessidade de granulação
úmida ou seca. Porém o número de fármacos que podem ser comprimidos sem
granulação prévia é muito reduzido.
Há atualmente excipientes especiais que modificam a granulometria dos pós,
melhorando o fluxo e a compressibilidade dos mesmos, permitindo sua compressão
direta.
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Além disso, há os alimentadores forçados ou induzidos que permitem a
preparação de comprimidos por compressão direta, devido à ação de deareação do
alimentador sobre os pós volumosos e leves, tornando-os mais densos e permite
sob pressão moderada que flutuem uniforme e completamente para as cavidades da
matriz ou molde.
A compressão direta de pós depende em larga escala do seu sistema de
cristalização, podendo dizer que os pós cristalizados no sistema cúbico têm largas
probabilidades de serem diretamente compressíveis. Na verdade, todos os cristais
que apresentam um número importante de faces planas e arestas vivas, reunidas
em conjuntos mais ou menos compactos, comprimem melhor do que os cristais que
exibem uma forma tendente para uma esfera, em que é mínima a relação
superfície/volume. As substâncias que apresentam densidades aparentes superiores
a 1, ou seja, as substâncias cuja forma cristalina se aproxima da esfera, são
dificilmente compressíveis.
Segundo Lazarius e Lachman (1996), seria útil uma porcentagem de 75% de
partículas de pó de diâmetro médio superior a 420 µm para que a compressão
decorra em boas condições.
Na

prática,

em

regra

geral,

as

partículas

com

diâmetros

médios

compreendidos entre 2000 e 250 µm (10 - 60 mesh) comprimem bem, encontrandose dificuldades quando os diâmetros estão entre 250 a 75 µm (60 – 200 mesh).
Na Tabela 3 estão descritas as principais vantagens e desvantagens no
processo de compressão direta para a obtenção de comprimidos.
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Tabela 3 – Principais vantagens e desvantagens do processo de compressão direta para a
obtenção de comprimidos.
VANTAGENS

DESVANTAGENS

Eliminação da sensibilidade ao calor e
umidade.

Devem ser reconhecidas a granulometria e
a forma cristalina dos fármacos e dos
excipientes.

Permite a desintegração dos comprimidos
em partículas primárias do fármaco.

Quanto o fármaco se encontra em
concentrações muito altas, as propriedades
de fluxo, compatibilidade e densidade são
diminuídas.

Eliminação de solventes orgânicos.

Quando o fármaco se encontra em dose
muito baixa, se faz necessário realização
de pré misturas.

Redução do número de operações.
Menos equipamentos, menor espaço e
menor demanda energética.
Aumento na flexibilidade e produtividade da
produção.
Aumenta a reprodutibilidade do processo,
permitindo a validação.
Redução dos tempos de limpeza.Baixo
risco de contaminação.
Redução de custos de mão de obra.
Menor perda de material durante o
processo de fabricação (cerca de 1%)
Fonte: LIEBERMAN & LACHMAN, 1990

Por diferença de densidade pode ocorrer
segregação dos pós.
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Ainda que a compressão direta apresente inegáveis vantagens atrativas para
a indústria farmacêutica, relacionadas à simplicidade e à economia do processo, o
sucesso no desenvolvimento de formulações de comprimidos por compressão direta
depende de considerações cuidadosas em relação às propriedades dos fármacos e
à escolha dos excipientes envolvidos, visando à otimização das características de
compressibilidade e escoabilidade da mistura de pós (WELLS, 2005). Como nem
sempre é possível obter misturas diretamente compressíveis e como a maior parte
dos excipientes disponíveis atualmente deixa de atender a estas exigências de
funcionalidade (NACHAEGARI, BANSAL, 2004), o processo de granulação úmida
ainda encontra grande aplicabilidade, pois elimina alguns dos principais problemas
atribuídos à compressão direta: a tendência à segregação e as baixas propriedades
de fluxo dos pós durante o processo (WORTS, 2001; BANKER, ANDERSON, 2001).

3.2.3.3 Características dos comprimidos

Um comprimido deve ser: puro, seguro e eficaz.
O cumprimento de normas e instruções descritas nos Procedimentos
Operacionais Padrão, nas Fichas de Fabricação e nos Manuais Técnicos de Análise
do Controle da Qualidade, associados à qualificação dos colaboradores envolvidos
nestes itens, garantem o teor e a eficácia do produto.
A qualidade do comprimido é resultado do cumprimento de várias operações
que, coordenadas, garantem características adequadas: químicas (pureza e teor);
microbiológicas (pureza) e físicas (peso, dureza, friabilidade, desintegração e
dissolução).
As características químicas são garantidas a partir de controles que evitam
contaminações, garantindo a pureza e a segurança do produto. As características de
qualidade microbiológicas dependem principalmente da aplicação de normas que
envolvem a higiene e a qualificação pessoal, instalações adequadas e utilidades,
condições de armazenamento de matérias-primas e produtos, e a validação de
procedimentos de limpeza e de processo.
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3.2.3.3.1 Características físicas dos comprimidos

As características físicas dos comprimidos, definidas a partir da formulação do
produto, são: peso, dureza, friabilidade, espessura, desintegração e dissolução. São
definidas a partir da formulação do produto e garantem rigidez suficiente para que o
comprimido apresente-se íntegro no acondicionamento e nos processos posteriores,
que ele tenha resistência física; e também que o comprimido desagregue e dissolva
o fármaco em tempo e local certos para produzir sua ação terapêutica.
Com exceção do teste de dissolução, as variáveis físicas de peso, dureza,
desintegração, friabilidade e espessura são controladas durante o processo de
compressão a partir de especificações constantes na documentação de produção.
Em tempos regulares, o operador recolhe uma amostra suficiente para
realizar os testes, e registra os resultados em formulários denominados de Controle
em Processo – Compressão.
Caberá ao operador da máquina realizar ajustes durante o processo, a fim de
que o produto cumpra as especificações físicas. Tais especificações encontram-se
descritas na documentação do lote do produto.
Aparelhos como Checkmaster®, Multitest® e Farmatest® determinam, com
uma única amostra, testes de peso, diâmetro, espessura e dureza, e seus resultados
ficam registrados no banco de dados do computador, podendo ser acessados pelos
colaboradores da produção e do controle de qualidade.
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3.2.3.4 Dificuldades tecnológicas na compressão

Durante todo o processo é feito um controle em processo, que verifica de
tempos em tempos as variações de peso, dureza, espessura, friabilidade e
desintegração, sendo realizados os ajustes necessários no volume de enchimento
ou na pressão para que se obtenha comprimidos com a qualidade desejada.
Durante a compressão podem acontecer algumas dificuldades, entre elas a
formação de sticking (conjunto de binding e picking), podendo ser devido as
seguintes causas:
- Granulado úmido;
- Absorção de umidade durante a compressão;
- Umidade liberada do interior do comprimido;
- Emprego de punções ou matrizes riscados;
- Existência de folgas entre a matriz e o punção inferior;
- Quantidade deficiente de lubrificante.
Pode também acontecer que os comprimidos saiam lascados ou esfoliados
(capping), separando-se a sua parte superior quando são ejetados da matriz. As
causas do capping podem ser por pressão demasiada, presença de muito ar
absorvido, elevada porcentagem de partículas muito pequenas, falta de aglutinantes
ou secura exagerada do granulado, cristais muito grandes, punções e matrizes sujos
ou rugosos e exagerada velocidade de compressão.
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3.2.4 Revestimento de comprimidos

Segundo a Portaria nº 354 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária), de 11 de agosto de 2006, comprimido revestido possui uma ou mais
camadas finas de revestimento, normalmente poliméricas, destinadas a proteger o
fármaco do ar ou umidade, para fármacos com odor e sabor desagradáveis, para
melhorar a aparência dos comprimidos ou para alguma outra propriedade que não
seja a de alterar a velocidade ou extensão da liberação do fármaco.
As vantagens do processo de revestimento são principalmente:
- Administração do fármaco desprovido de aroma ou sabor desagradável;
- Possibilitar o emprego de substâncias que ataquem as mucosas;
- Proteger os comprimidos da ação do suco gástrico;
- Facilitar a deglutição dos comprimidos;
- Evitar a incompatibilidade entre os componentes da formulação;
- Melhorar a apresentação, proteger e conservar o fármaco;
- Impedir a formação de pó e facilitar o deslizamento dos comprimidos ao
serem embalados.

3.2.5 Do processo de fabricação à validação de comprimidos

3.2.5.1 Acondicionamento dos comprimidos

A

escolha

do material de

embalagem para

acondicionamento dos

comprimidos tem muita importância na estabilidade dos mesmos durante todo o
prazo de validade estabelecido.
A maioria das decomposições se observam, em regra geral, à ação da
umidade e da luz. As embalagens devem ser hermeticamente fechadas e
impermeáveis aos gases e à umidade atmosférica.
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3.2.5.2 Verificação dos comprimidos

Os ensaios de controle dos comprimidos são executados durante a sua
preparação ou após aquela. Durante a fabricação e antes da compressão devem ser
dosados os fármacos nos granulados, para que haja garantia da boa distribuição. A
porosidade e a resistência do granulado são importantes para que a compressão
seja eficiente. Durante a compressão controla-se o peso, a desintegração e a
resistência dos comprimidos.
O controle dos comprimidos pode incidir sobre a dosagem dos fármacos,
realizando-se esta por processos químicos, físico-químicos ou biológicos, ou sobre a
avaliação de características físicas (peso, desintegração, friabilidade, dureza) e
sobre controle microbiológico dos comprimidos.

3.3 Características físico-químicas de pós

3.3.1 Estrutura cristalina

A matéria sólida apresenta-se basicamente sob dois estados fundamentais de
ordenação: o amorfo e o cristalino. Apenas os sólidos que tenham uma estrutura
interna ordenada, os cristalinos, apresentem estrutura cristalina.
A existência da estrutura cristalina resulta dos sólidos cristalinos serem
construídos a partir da repetição no espaço de uma estrutura elementar
paralelepipédica denominada célula unitária.
A forma e tamanho da célula unitária de cada cristal depende das dimensões,
valência química e estado de ionização dos átomos ou moléculas que o compõem e
das condições em que o cristal se formou. A mesma substância, sob condições de
pressão e temperatura distintas, pode formar cristais com células unitárias
totalmente diversas. Um exemplo clássico é o Carbono, o qual pode, dependendo
das condições, cristalizar sob centenas de formas, indo desde o diamante à grafite.
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Cada cristal é constituído pela repetição de milhões de milhões de células
unitárias semelhantes, agrupadas de forma regular, que, funcionado como
autênticos blocos construtivos do cristal, acabam por determinar a sua macroestrutura.
Nos cristais naturais, múltiplas células unitárias são substituídas por
impurezas, dando a cada cristal características distintas de forma e cor. Estas
impurezas têm uma importância fundamental na determinação das características
dos cristais.

3.3.2 Tamanho de partícula

O conhecimento do tamanho e da distribuição do tamanho de partícula é um
pré-requisito fundamental para muitas operações de produção e processamento
envolvendo sistemas de materiais particulados.
A distribuição do tamanho de partícula influi de maneira significativa em várias
etapas de produção (compressão, dissolução, absorção do fármaco) e na
microestrutura do material, afetando a resistência mecânica, a densidade e as
propriedades físico-químicas dos produtos acabados.
A determinação de valores exatos de tamanho de partícula é extremamente
difícil e encontra obstáculos diferentes para cada uma das técnicas.
Um dos fatores de grande importância a ser considerado na determinação da
distribuição do tamanho de partícula é qual dimensão da partícula está sendo
medida. Uma esfera pode ter o seu tamanho definido por um único valor: o diâmetro.
Porém partículas com formatos irregulares necessitam de mais de uma medida para
a quantificação do seu tamanho. Para expressar este valor em um único número,
normalmente adota-se o valor de uma esfera equivalente. Dependendo do que é
medido (maior ou menor comprimento, volume, massa, área projetada, velocidade
de sedimentação, etc.) o diâmetro desta esfera equivalente apresenta valores
diferentes. A Figura 4 ilustra alguns dos diferentes diâmetros médios equivalentes
que podem ser gerados a partir de um grão com forma irregular (RAWLE, 2002) e a
Figura 5, exemplifica algumas formas possíveis de partículas (GERMAN, 1994).
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O diâmetro médio, porém, não pode ser apresentado como única informação
ao tamanho do material particulado. Devem-se obter informações com respeito à
distribuição granulométrica do pó, pois materiais com diâmetros médios idênticos
podem apresentar diferentes distribuições. Um pó, por exemplo, com distribuição de
tamanho de partícula entre 0,1 e 200 µm e outro com partículas entre 10 e 100 µm,
podem ter o mesmo diâmetro médio, mas o comportamento destes pós durante o
processamento, e as propriedades finais dos produtos gerados a partir de cada pó
serão completamente diferentes (HAUSNER, 1981). Os dados mais comumente
usados são os gráficos de distribuição de freqüência acumulada e incremental e os
decis d10, d50 e d90 que correspondem respectivamente, aos valores que 10, 50 e
90% da distribuição das partículas apresentam diâmetros menores.

Figura 4 – Diferentes diâmetros de esferas equivalentes gerados a partir de uma partícula
irregular. Fonte: RAWLE, 2002
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Figura 5 – Formas possíveis de partículas. Fonte: GERMAN, 1994.

3.3.3 Dimensões das partículas

As partículas sólidas individuais se caracterizam pelo seu tamanho, forma e
densidade. O tamanho da partícula pode ser obtido por diversos meios: diretamente
ou com o auxílio de um microscópio, por peneiramento, decantação ou
centrifugação. (GOMIDE, 1991)
Distinguem-se pelo tamanho 5 tipos de sólidos particulados. Apesar de não
ser muito nítida, esta classificação é útil por ser descritiva:
-

Pós, com partículas menores que 0,5mm;

-

Sólidos granulares, cujas partículas têm 0,5 a 10 mm;

-

Grânulos pequenos (1 a 5 cm);

-

Grânulos médios (5 a 15 cm);

-

Grânulos grandes (maiores que 15 cm). (GOMIDE, 1991)

59

Quando as partículas do material são todas iguais, a determinação de seu
número, volume e superfície externa são é simples. Considerando uma partícula
isolada, seu tamanho poderá ser definido pela dimensão livre de maior importância,
como o diâmetro, no caso de partícula esférica, o comprimento da aresta se ela for
cúbica. No caso de partículas de outras formas geométricas ou irregulares, uma
dimensão deverá arbitrariamente escolhida. Geralmente a dimensão imediatamente
abaixo da maior é preferida, porque é a que mais se aproxima do tamanho obtido
experimentalmente. (GOMIDE, 1991)
A forma da partícula é comumente caracterizada através da esfericidade,
apesar de não se conhecer qualquer argumento científico para assim fazê-lo.
(FREIRE, 1986)
Quando as partículas são esféricas determina-se seu volume pela Equação1:
V= 4 π r3 = π D3
3

(1)

6

Sendo r o raio e D o diâmetro. O volume é proporcional e dependente, direta
e exclusivamente, do diâmetro, já que π/6 é constante e igual a 0,52.
Para partículas não esféricas, calcula-se αv pela seguinte Equação 2:
αv = V

(2)

dp3

Em que dp é o diâmetro equivalente projetado, definido como sendo o
diâmetro de uma esfera que tenha a mesma área de projeção que a partícula
quando esta seja colocada na posição mais estável, no plano horizontal e olhada por
cima.
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3.3.4 Dispersão de pós a seco para análise de tamanho de partícula por
difração a laser

Uma das formas de análise de tamanho de partícula utilizada neste trabalho
para analisar distribuição de tamanho de partículas dos granulados de cloridrato de
amiodarona foi o método de dispersão de pós a seco em Laser Tornado. O sistema
de dispersão de pó seco Tornado é um módulo de dispersão usado no Analisador de
Partículas a Laser modelo LS 13 320. O Tornado utiliza um método inovador para
criar grandes forças de cisalhamento numa suspensão de pó em ar através da
rápida troca de direção do fluxo, ao invés de aceleração em linha reta. O sistema
usa somente vácuo como fonte de energia do processo de dispersão.
Conseqüentemente a dispersão ocorre a uma pressão levemente abaixo da pressão
ambiental, garantindo que no caso de uma falha do sistema, a amostra continua
contida dentro do analisador.

3.3.4.1 Esquema de funcionamento do Tornado

Figura 6 – Esquema de funcionamento do Tornado
Fonte: http://www.micronal.com.br/artigostecnicos/tamanhodeparticulas.htm
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O Tornado é composto de três peças principais:
A. Tubo da Amostra (Sample Holder): tubo para colocação da amostra;
B. Sonda de Sucção (Suction Probe): uma sonda de sucção com diâmetro um
pouco menor que o diâmetro interno do Tubo da Amostra e com um orifício na parte
inferior conectado ao canal de sucção;
C. Um dispositivo de posicionamento para controlar a razão de alimentação
da amostra. Este dispositivo é composto de uma plataforma motorizada para o Tubo
da Amostra e respectivos mecanismos de controle.
O funcionamento do Tornado é da seguinte forma:
O tubo da amostra é movido para a sonda de sucção.
O vácuo cria um fluxo de ar dentro do tubo da amostra.
A rápida mudança de direção do ar ocorre próxima a entrada da sonda
de sucção.
Formam-se vórtices como num “Tornado”.
Este mecanismo produz grandes forças de cisalhamento que resultam
na dispersão do pó.
O pó é alimentado dentro do canal de sucção e entra no sistema de
medição.

Figura 7 – Fluxo de ar no Tornado.
Fonte: http://www.micronal.com.br/artigostecnicos/tamanhodeparticulas.htm
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As paredes da sonda de sucção possuem um par de ranhuras verticais
desenvolvidos para aumentar a força de cisalhamento dentro do Tornado, induzindo
a entrada de ar dentro do tubo de amostra com um fluxo torcido.

Figura 8 – Sonda de sucção
Fonte: http://www.micronal.com.br/artigostecnicos/tamanhodeparticulas.htm

Segue esquema do mecanismo de cisalhamento convencional (Figura 9) e
sistema de dispersão do pó seco Tornado (Figura 10).
Mudança da alta velocidade em uma curta distância criando alta força de
cisalhamento.
dV/dx por 2(Vmax – Vmin)/dxA)

(3)

Figura 9 – Dispersão a seco convencional.
Fonte: http://www.micronal.com.br/artigostecnicos/tamanhodeparticulas.htm

Variação da direção em uma curta distancia ocasionando alta força de
cisalhamento.
dV/dx por 2(V- (-V))/dx = 4V/dx

Figura 10 - Sistema de dispersão de pó seco Tornado.
Fonte: http://www.micronal.com.br/artigostecnicos/tamanhodeparticulas.htm

(4)
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Os mecanismos de força de cisalhamento são produzidos.
Quando a luz do laser é difratada pelas partículas durante a medição, não é
mais detectada intensidade de luz no detector central. Esta medição é a
“obscuração” ocasionada pelas partículas e que será utilizada para determinar o
controle do carregamento da amostra.

3.3.5 Determinação da tenuidade dos pós

Um pó é classificado quanto a sua tenuidade quando se fixa uma
porcentagem máxima de partículas de menores dimensões que poderá conter.
A classificação da finura de pós é descrita pela Farmacopéia Americana (USP
32-NF 27, 2009, page 357 – General Chapters <811> Power Fineness) e descreve
as características que devem apresentar os pós obtidos a partir de compostos
químicos definidos, sendo apresentada na Tabela 4.
A finura de pós podem ser classificadas por determinação da menor
quantidade de pó que passa através de uma peneira determinada. Os resultados
são normalmente relatados como as seguintes denominações:
d90= 90% do volume do material passa através da abertura da peneira.
d50= 50% do volume do material passa através da abertura da peneira.
d10= 10% do volume do material passa através da abertura da peneira.
Tabela 4 - Classificação da finura de pós
Classificação dos pós

d50 Abertura da peneira (µm)

Muito Grosseiros

> 1000

Grosseiros

355 – 1000

Moderadamente finos

180 – 355

Finos

125 – 180

Muito finos

90 – 125

Fonte: Farmacopéia Americana USP 32-NF27, 2009, Page 357 – General Chapters <811>
Power Fineness.
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3.3.6 Morfologia

A morfologia das partículas é importante, por exemplo, para determinar as
características físico-químicas de um granulado a comprimir. A forma e o tamanho
dessa estrutura definem a maioria das características das partículas, principalmente
a porosidade total e a distribuição dessa porosidade em macro e microporos.
A morfologia pode ser analisada por meio de técnicas de visualização ou
análise de imagens como a microscopia ótica ou eletrônica. A microscopia ótica com
análise de imagens é muito útil para o estudo da forma de cristais. Giulietti et al
(1996), estudando a cristalização do sulfato de cobre, aplicaram esta técnica para o
estudo de fatores de forma, analisando as frações de cristais em faixas de tamanho
obtidas por peneiramento.

3.3.7 Resistência dos granulados

Na indústria, um dos principais objetivos é conseguir-se um granulado duro
que, porém, não tenha um tempo de desintegração elevado, dos comprimidos com
este fabricado.
A resistência mecânica de um granulado é medida na indústria como a
capacidade do granulado de não se desintegrar quando submetido a determinados
testes. Estes testes baseiam-se na agitação do granulado em frascos, durante um
período de tempo determinado, ao fim do qual se separa o pó liberado. De maneira
geral, considera-se bom o pó que nessas, circunstâncias, não origine mais que 10%
de pó em relação ao seu peso.
Os granulados preparados a úmido com soluções aglutinantes são mais
resistentes que os obtidos apenas com a adição de líquidos puros. A resistência é
normalmente inversamente proporcional ao tamanho ou à porosidade dos
granulados.
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3.3.8 Solubilidade e absorção

A atividade farmacológica de um fármaco depende, dentre outros fatores, da
concentração com que este se faz presente no fluido biológico que banha o tecido e
seu receptor ativo. Esta concentração é determinada inicialmente pela desintegração
e dissolução do fármaco veiculado em uma forma farmacêutica qualquer e
posteriormente, pela permeação destes fármacos através das membranas biológicas
celulares em especial, das membranas da parede intestinal, onde se observa o
maior tempo de permanência de um fármaco em um medicamento por via oral.
Em termos de estrutura molecular, a permeação e consequente absorção dos
fármacos encontram-se relacionadas à lipofilicidade e polaridade dos mesmos, o que
torna a absorção de fármacos polares (grande maioria dos atualmente utilizados em
terapia) bastante difícil (HOOGDALEM, BOER & BREIMER, 1989; LEE &
YAMAMOTO, 1990).
O fármaco deve se dissolver ou solubilizar-se a partir de sua forma
farmacêutica originária para que todo o processo de absorção se inicie. Desta forma,
não só sua permeabilidade frente às membranas biológicas, mas também o estudo
de sua dissolução e solubilidade são parâmetros de extrema importância na
avaliação terapêutica (LIEBERMAN & LACHMAN, 1990; UNITED STATES
PHARMACOPEIA, 2002a).
Estes estudos de solubilidade vêm sendo grandemente requisitados por
permitirem, através de testes in vitro, que se preveja a absorção de moléculas
bioativas. O sistema de classificação biofarmacêutica introduzido por Amidon et al.
(1995)

propõe

antecipar

a

absorção

de

um

fármaco

segundo

a

sua

hidrossolubilidade e permeabilidade biológica. Segundo os critérios adotados por
este autor, um fármaco pode ser classificado em quatro casos, a saber:
Caso I: Fármacos de alta hidrossolubilidade e altamente permeáveis;
Caso II: Fármacos de baixa hidrossolubilidade a altamente permeáveis;
Caso III: Fármacos de alta hidrossolubilidade e pouco permeáveis;
Caso IV: Fármacos de baixa hidrossolubilidade a pobremente permeáveis.
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Esta classificação pode ser utilizada como forma de se antecipar a boa
absorção

ou

não

de

um

determinado

fármaco

e

consequentemente,

a

biodisponibilidade de formulações orais com ele preparadas. Isto é de extrema
importância, uma vez que mais de 80% do mercado farmacêutico mundial é
representado por formulações administradas por via oral, sendo ainda a exigência
de uma biodisponibilidade adequada, pré-requisito legal em quase todo o mundo,
inclusive no Brasil (Brasil RE 1170 de 19 de abril de 2006 - Determina a publicação
do Guia para Provas de Biodisponibilidade Relativa/ Bioequivalência de Fármacos.).

3.3.9 Determinação da densidade

A densidade de um sólido corresponde ao seu peso médio por unidade de
volume e é geralmente expresso em g por cm 3. Contrariamente aos gases e aos
líquidos, a densidade aparente não depende da temperatura ou da pressão. Para
um sólido pulverulento (pó), a densidade depende do arranjo molecular e,
consequentemente, pode variar com a estrutura cristalina e o grau de cristalinidade.

3.3.9.1 Densidade real

A densidade real é uma característica inerente da espécie química. Ela
corresponde ao volume real ocupado pelo sólido, excluindo-se os espaços
intersticiais ou intra-partículas. Trata-se de uma propriedade intrínseca da substância
e, independe do método de medida: ela pode ser calculada a partir de dados
cristalográficos (tamanho do cristal) ou medida determinando-se o volume de sólido
correspondente à uma determinada massa, por exemplo, por picnometria de gás
hélio. Neste método, o volume correspondente ao sólido em uma amostra
(excluindo-se espaços intersticiais) é calculado através da mudança de pressão
observada no gás hélio, quando esse se expande de uma câmara contendo a
amostra para dentro de outra câmara sem amostra (Figura 11).
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Figura 11 - Diagrama esquemático de um picnômetro a gás

3.3.9.2 Densidade aparente

A densidade aparente de um pó é obtida considerando-se seu volume
aparente. O volume aparente de um pó é igual à soma do volume ocupado pelas
suas partículas com o volume de ar intersticial.
A densidade aparente depende da densidade real das partículas e também do
arranjo destas partículas em um dado recipiente. O volume aparente é influenciado
pela forma e dimensão das partículas constituintes do pó. A densidade aparente
pode ser determinada de duas formas, com e sem empacotamento forçado
(tapping):
A densidade aparente (empacotamento livre) é determinada medindo-se num
recipiente transparente (proveta graduada, copo graduado, etc), o volume ocupado
por uma dada quantidade de pó. Um ensaio para trabalhos de rotina na indústria
farmacêutica consiste no lançamento do pó em uma proveta graduada, deixa-se cair
cuidadosamente o recipiente de uma altura de 2-3 cm sobre uma mesa de madeira,
repete-se a operação por mais duas vezes, com intervalos de 2 a 3 segundos; lê-se
o volume do pó.
A densidade aparente (com empacotamento máximo) é determinada após
empacotamento forçado (com tappings). Há um equipamento automático para a
realização do ensaio. As leituras dos volumes são feitas antes do ensaio (Vo) e ao
fim de 10 (V10), 500 (V500) e 1250 (V1250) pancadas (tappings). Se a diferença entre
V500 e V1250 for superior a 2 mL, deve efetuar-se mais uma série de 1250 batimentos
(V2500).
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3.3.10 Porosidade

A porosidade pode ser definida como a razão entre o volume de vazios e o
volume de uma substância (volume de vazios ou poros/volume total da amostra
sólida). A determinação da porosidade pode ser feita avaliando-se as densidades
aparente e real do granulado:
100 (dr– da)

(5)

dr
em que dr, representa a densidade real e da a densidade aparente.
A determinação da porosidade tem grande interesse na preparação dos
comprimidos, visto que quanto menos poroso for um granulado, isto é, quanto
menos enrugada, dentada ou frisada for a superfície, mais denso se torna e mais
facilmente escoa do distribuidor para a matriz. Por outro lado, um granulado muito
poroso origina regra geral, comprimidos mais friáveis e mais facilmente
desagregáveis. À quantidade de substância sólida, expressa em percentagem, em
relação ao volume de granulado, dá-se o nome de enchimento relativo ou
embebição relativa.
O enchimento relativo do granulado varia inversamente com a porosidade,
isto é, quanto mais poroso for um granulado tanto menor será o seu enchimento
relativo. Se um grão não contiver poros, o seu enchimento relativo é de 100%.
O processo empregado na granulação tem bastante influência sobre a
porosidade. Os granulados obtidos por compressão são menos porosos do que os
obtidos por granulação a úmido; os granulados obtidos através de peneira são mais
porosos do que os preparados por passagem por discos perfurados; a porosidade é
tanto menor quanto mais apertadas forem as malhas das peneiras ou dos discos.
Poros podem ser interconectados, ou não. Uma partícula pode conter poros
interconectados bem como poros isolados. A densidade esqueletal de uma partícula
é a densidade do esqueleto estrutural, não considerando os vazios estruturais. A
densidade esqueletal aparente de uma partícula é a densidade do esqueleto
estrutural em conjunto com os poros isolados. Quando todos os poros são
interconectados, a densidade esqueletal aparente, medida em um picnômetro a
hélio, por exemplo, é igual à densidade da fase.
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Poros isolados são aqueles que não podem ser alcançados pelo fluido de
intrusão utilizado, na pressão considerada. Por exemplo, o gás hélio tem um poder
de penetração muito alto, devido ao tamanho reduzido das moléculas, por ser
quimicamente inerte e apolar.
Já o mercúrio tem uma tensão superficial muito alta, e poder de penetração
baixo. Um poro pode ser isolado com respeito ao mercúrio, e interconectado com
respeito ao hélio. Assim, a densidade esqueletal aparente medida é uma função do
fluido de intrusão utilizado. A densidade de uma partícula inclui as massas e os
volumes das fases e dos poros, sejam eles interconectados ou não, que compõem a
partícula.
Em se tratando de populações de partículas, deve-se definir a porosidade
intraparticular, ou seja, poros dentro das partículas, e interparticular, que são os
vazios formados pelos contatos entre mais de uma partícula em um leito de
partículas. A densidade de empacotamento (bulk density) de uma população de
partículas inclui os poros intra- e interparticulares.
O método baseado em análise de imagens, que mede frações em volume,
combinado com análise química, que mede frações em massa, pode ser utilizado
quando somente uma das fases presentes não tenha porosidade conhecida.
Métodos baseados em intrusão podem ser desenvolvidos com base em uma
medida direta do volume das partículas, incluindo o esqueleto e os poros
intraparticulares, e excluindo-se a porosidade interparticular. Métodos baseados
nestes parâmetros são métodos diretos.
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3.3.11 Análise de área superficial específica por fisissorção de nitrogênio
(BET)

O método BET é utilizado para avaliar a área total de um sólido por unidade
de massa e o volume e diâmetro de seus poros. Considerando-se a área ocupada
pela molécula de N2, adsorbato utilizado, determina-se a área específica.
A teoria de BET é específica para o desenvolvimento físico de adsorção de
moléculas de gás em uma superfície sólida, servindo como base para a medição da
superfície específica de um material.
Em 1938 foi publicado um artigo sobre a teoria BET em um periódico (S.
Brunauer, P. H. Emmett and E. Teller, J. Am. Chem. Soc., 1938, 60, 309) pela
primeira vez.
O conceito da teoria de BET é uma extensão da teoria de Langmuir, que é
uma teoria para a monocamada molecular de adsorção, para a adsorção
multicamada com as seguintes hipóteses: (a) fisicamente as moléculas do gás
adsorvidas infinitamente na camada do sólido, (b) não há interação entre cada
camada de adsorção, e (c) a teoria Langmuir pode ser aplicada para cada camada.
O resultado da teoria de BET é expresso pela Equação 6:

(6)
P e P0 são a pressão de equilíbrio e de saturação dos adsorbantes na
temperatura de adsorção, v é a quantidade adsorvida de gás (unidades de volume),
ev

m

é a quantidade do gás advorvida na monocamada. c é a constante BET, que é

expresso pela Equação 7:
(7)

E1 é o calor de adsorção para a primeira camada, EL é o calor para a segunda
e maior camada e é igual ao calor de liquefação.
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A Equação 8 é uma isoterma de adsorção e pode ser plotada como uma linha
reta com 1 / v [(P 0 / P) - 1] sobre o eixo y e φ = P / P 0 sobre o eixo-x, de acordo com
resultados experimentais. A relação linear dessa equação é mantida na faixa de 0,05
<P / P

0

<0,35. O valor do declive A e do intercepto-yI da linha são usados para

calcular a quantidade de gás adsorvido na monocamada v m e a constante c do BET.

As seguintes equações podem ser utilizadas:
(8)

(9)
O método BET é amplamente utilizado para o cálculo das superfícies de
sólidos por adsorção física de moléculas de gás. A superfície total S

t o t a l

e a

superfície específica S são avaliadas pelas seguintes equações:
(10)

(11)

Onde N é o número de Avogadro, s é a seção transversal de adsorção, V é o
volume molar de adsorvente do gás.
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3.3.12 Características reológicas

3.3.12.1 Avaliação da compressibilidade e escoabilidade

A previsão das características de compressibilidade dos materiais a comprimir
é objeto de estudo constante para desenvolvimento galênico de sólidos.
O grau de atrito entre as partículas de um pó ou granulado depende de vários
fatores, como a dimensão e a natureza do próprio produto. O ângulo de repouso e o
coeficiente de fricção são as avaliações mais diretas e rigorosas do atrito entre as
partículas, mas o tempo de escoamento é também uma medida indireta destas
mesmas grandezas e está diretamente relacionado com as características de
compressibilidade de produtos em estudo.
A determinação do volume aparente pode também ser utilizada para a
previsão das características de compressibilidade dos materiais a comprimir, já que
esta grandeza, e principalmente a sua variação em função do número de
batimentos, está diretamente relacionado com a facilidade de compressão dos pós
ou granulados.
A escoabilidade ou fluidez de um material particulado é difícil de ser definida
com precisão, pois depende de fatores como forma, umidade, tamanho e distribuição
granulométrica das partículas, cargas eletrostáticas e condições ambientais, mas
pode ser entendida como uma medida do seu grau de facilidade de se movimentar,
fluir ou escoar partindo de um estado estacionário em condições de processamento
ou de estocagem.
A característica de livre escoabilidade de um produto sólido refere-se ao
escoamento estável e uniforme de partículas individualizadas através de um duto,
enquanto que um material não livre de escoamento tende a escoar como uma
massa de partículas aglomeradas.
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Os métodos de cálculo de escoabilidade baseados em densidade aparente –
índice de Haunsner, índice de Carr e método de Kawakita – são simples e fornecem
resultados bastante reprodutíveis quando realizados de maneira padronizada. A
informação

obtida

para

avaliação

das características

de

escoabilidade

e

compressibilidade de partículas sólidas é qualitativa e esses métodos são úteis
principalmente para controle de qualidade de materiais sólidos particulados.
Como já definido anteriormente, a densidade aparente aerada de livre
empacotamento (ρb) é definida como a relação massa/volume obtida por
derramamento de uma amostra de massa conhecida (m) em um recipiente de
volume conhecido (v), feito a uma velocidade constante e a partir de uma altura fixa.
Para a medida da densidade aparente de máximo empacotamento (ρt) aplica-se a
um número fixo de choques verticais sobre o material medindo-se, em um recipiente
de volume graduado, a variação do volume aparente resultante do empacotamento
provocado pelos choques.
Várias normas ou procedimentos experimentais podem ser empregados para
se definir o número de choques a ser aplicado para o cálculo da densidade aparente
de empacotamento. Dentre eles, estão as normas técnicas para materiais metálicos
(ASTM B527-93) e catalisadores (ASTM D4781-94; D4164-88) ou algumas técnicas
experimentais descritas na literatura (ESPITALIER, 1994 e outros).
Espitalier (1994) descreve uma metodologia que emprega dois números de
choques diferentes: 100 e 500. Os volumes aparentes correspondentes a zero (Vo),
100 (V100) e 500 (V500) choques são medidos e a partir destes três volumes, calculase as densidades ρb e ρt como:
ρb =m/Vo
ρt = 3/(2 x V500/m+V100/m)

(12)
(13)

O número de choques verticais a ser aplicado ao recipiente que contém o
material particulado para a determinação da densidade aparente de empacotamento
varia entre 500 e 3000, mas este número pode ser de fato, estimado para cada
material específico através de testes experimentais preliminares que definam o
número mínimo de choques para a compactação até se atingir um volume constante.

74

Segundo a Farmacopéia Britânica, Volume 8, 2008, Apêndice XVII N. Power
Flow, o índice de Hausner tem se tornado um dos métodos preferidos para
caracterização de fluidez de pós, por ser um método simples, rápido e barato. O
índice de compressibilidade tem sido proposto como medida indireta da densidade
aparente, tamanho e forma, superfície, teor de umidade e coesividade de materiais,
porque podem influenciar no mesmo. O índice de compressibilidade de Hausner é
determinado pela medida do volume aparente inicial (Vo) e o volume compactado do
pó (Vt), podendo ser calculado segundo equação abaixo:
IC = 100 x Vo – Vt

(14)

Vo
IHausner = Vo

(15)

Vt
Em que
IC = Índice de Compressibilidade
Vo = Volume aparente inicial
Vt = Volume compactado
IHausner = Índice de Hausner
O índice de Hausner pode também ser calculado, usando valores de
densidade aparente ( b) e compactada ( t), como se segue:

IC = 100 x t –

b

(16)

t
IHausner =

t
b

(17)
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Em que:
IC = Índice de Compressibilidade
b

= Densidade aparente de livre empacotamento

ρt = Densidade aparente de máximo empacotamento
IHausner = Índice de Hausner
Em regra, os materiais cujo índice de compressibilidade seja inferior a 15%
apresentam boas características de compressão, ao contrário dos produtos em que
aquele valor é superior a 25%.
Os materiais cujo índice de Hausner seja inferior a 1,25 são facilmente
compressíveis, ao passo que aqueles cujo valor seja superior não apresentam boas
características de compressibilidade.
Para o ensaio do índice de compressibilidade de Hausner, recomenda-se usar
uma proveta volumétrica de 250 mL, com uma amostra de 100 g, sendo que o
ensaio deve ser feito em triplicata.
O índice de Carr é equivalente ao índice de Compressibilidade e exprime em
forma percentual a capacidade de compatibilidade e compressibilidade de um pó ou
granulado. É dado pela Equação 16, onde valores entre 5 e 15% são considerados
com excelente fluxo.
O método de Kawakita (Yamashiro et al, 1983) também é aplicado para
análise de comportamento friccional dos sólidos, determinando-se a variação do
volume aparente ocupado por uma massa conhecida do material, através da
seguinte metodologia: leitura da altura do leito fixo de material após dois choques
verticais na base de seu recipiente graduado em volume e assim sucessivamente
até um total de 40 batidas.
A taxa de redução do volume aparente de partículas sólidas é relacionada
com a compressibilidade, a coesão ou o atrito entre as partículas através da
equação:

N/C = (1/a) N + 1/ab

(18)
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Onde N é o número de batidas, C = (Vo – Vn)/Vo (19) é a taxa de redução de
volume do pó, Vo é o volume aparente inicial, Vn o volume ocupado pelo pó após n
batidas sob determinada pressão aplicada e “a” e “b” são constantes que podem ser
calculadas do gráfico da pressão aplicada, dividida pela taxa de redução de volume
em função da pressão. A constante “a” não tem relação com as características do
material a ser compactado enquanto que a constante “b”, definida como coeficiente
de compressão, está relacionada com a plasticidade do material.
De acordo com Korhonen et al. (2002), a constante a descreve a
compressibilidade e escoabilidade dos pós e a constante 1/b descreve a velocidade
na qual o estágio final do empacotamento é obtido.
De acordo com a Farmacopéia Britânica 2008, Volume IV, Apêndice XVII N.
Powder Flow e Farmacopéia Americana – USP XXX, General Chapters <1174
Powder Flow, segue Tabela 5 de escala de fluidez.
Tabela 5 – Escala de fluidez
Índice de compressibilidade
(%)

Características de fluidez

Índice de Hausner

≤ 10

Excelente

1.00 – 1.11

11 – 15

Ótima

1.12 – 1.18

16 – 20

Boa

1.19 – 1.25

21 – 25

Razoável

1.26 – 1.34

26 – 31

Ruim

1.35 – 1.45

32 – 37

Muito ruim

1.46- 1.59

> 38

Péssimo

> 1.60

Fonte: USP 32- NF 27, 2009.
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3.4 Características farmacotécnicas de comprimidos

3.4.1 Exame de superfície

A superfície dos comprimidos observada a olho nu ou com uma lupa, deve
apresentar-se lisa. Cortando-se transversalmente, deverá notar-se uma fratura
isenta de estrias. Comprimidos riscados ou falhados devem ser rejeitados.

3.4.2 Cor

Quando a formulação contém corante e se destina à produção de grandes
lotes de comprimidos, deve-se manter a regularidade da cor nos comprimidos.

3.4.3 Medida

A escolha dos punções é função do peso dos comprimidos, devendo-se pré
determinar seu diâmetro e sua altura (espessura no centro e nos bordos).

3.4.4 Uniformidade de massa

O peso dos comprimidos é dado por um processo volumétrico, função da
capacidade da câmara de compressão. Para acerto do peso, pesam-se, geralmente
20 unidades, observando-se se o valor da média está dentro dos limites de
tolerância estabelecidos.
Geralmente pesam-se 20 unidades a cada 10 minutos, durante a compressão
e determina-se em cada pesagem o valor do peso médio. Determina-se também o
peso máximo e mínimo das pesagens efetuadas em determinado lote, o que
corresponde

à

amplitude

(ω).

Esta

determinação

precocemente, o mau funcionamento da máquina.

permite

diagnosticar,
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3.4.5 Ensaio de desintegração

A biodisponibilidade dos fármacos depende da sua absorção, a qual é afetada
pela sua solubilidade através da membrana do trato gastrintestinal.
A solubilidade dos fármacos depende das características físico-químicas do
mesmo e a dissolução é grandemente influenciada pela desintegração.
Os comprimidos tendem a se desintegrar quando em contato com líquidos
aquosos. Dessa desintegração resultam pós, mistura de pós ou grânulos. A
desintegração inclui duas fases: na primeira há desintegração até os grânulos que
originaram o comprimido e na segunda os grânulos desintegram-se, obtendo-se o pó
que serviu para prepará-los.
Os comprimidos são, na maioria dos casos, inteiramente solúveis em água,
sendo formados por fármacos que se dissolvem e excipientes hidrossolúveis.
A desintegração deve decorrer em um período de tempo necessário para a
digestão (3 a 4 horas). Em vários casos, porém é necessário que o fármaco atue
muito rapidamente como os analgésicos, antiespamódicos, antipiréticos, etc. Outros
apresentam compostos cuja ação deve ser prolongada e os comprimidos
apresentam elevado tempo de desintegração.
A velocidade de desintegração de um comprimido depende da ação do
fármaco e da matéria-prima. Para se estabelecer uma formulação que relacione a
velocidade de desintegração com determinadas características dos comprimidos,
usa-se a equação de Higuchi, segundo a qual a velocidade de desintegração
depende da porosidade ou porcentagem de espaços vazios e é calculada em função
do diâmetro médio do poro e da superfície específica, ou seja, da relação entre a
superfície dos comprimidos em cm2 e o seu volume em mL.
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Segundo Higuchi, o fármaco é liberado a partir de uma matriz homogênea
com um coeficiente de difusão constante. A Equação 20 é conhecida como equação
de Higuchi, onde Mt e Minf são a quantidade de substância liberada no tempo t e em
tempo infinito, respectivamente, e k é uma constante relacionada à difusividade do
fármaco na matriz polimérica e concentração inicial e solubilidade do mesmo no
polímero. Portanto, a fração de fármaco liberado é proporcional à raiz quadrada do
tempo.

Mt
M inf

k t

(20)

O líquido para ensaio de desintegração deveria ser o mais próximo possível
das condições do suco gástrico, uma solução clorídrico-pépsica. Apesar disto, a
maioria das Farmacopéias utiliza água pura no ensaio. A temperatura ideal para o
ensaio é de 37o C, pois representa a temperatura fisiológica, com variação permitida
de ±2 o C.
Os tempos de desintegração podem variar de 10 a 15 minutos. Como o tempo
de desintegração é dependente da natureza dos fármacos é preferível estabelecer
tempos de desintegração variáveis.
A

Farmacopéia

Americana

descreve

um

método

para

apreciar

a

desintegração dos comprimidos baseado na aplicação de um conjunto rígido que
suporta 6 cilindros de vidro e em cuja placa inferior está fixada uma rede de fios de
aço inoxidável com abertura de malha de 2 mm. O cesto contendo 6 comprimidos,
deverá movimentar-se no líquido de desintegração, aquecido a 36 - 38 o C, em um
ritmo de 28 a 32 movimentos de vai-e-vem por minuto. A agitação é vertical e o
ensaio considera-se terminado quando:
- não haja qualquer resíduo sobre a rede;
- se subsiste um resíduo, que este seja uma massa mole que não inclua
qualquer núcleo palpável não embebido;
- não subsistam mais do que fragmentos do revestimento do comprimido.
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As seguintes características são essenciais a serem observadas no ensaio de
desintegração:
1)

Padronização do ritmo e do tipo de agitação utilizados;

2)

Existência de uma rede, sobre a qual são colocados os comprimidos,

cuja abertura seja de 2-3 mm;
3)

Emprego de água destilada aquecida a 37 o C ±2 o C;

4)

Utilização em todos os ensaios do mesmo volume de água (em torno

de 250 mL);
5)

Estabelecimento de tempos limites de desintegração de acordo com a

natureza do fármaco ou fármacos constituintes dos comprimidos;
6)

Emprego de pelo menos 5 comprimidos no ensaio (ideal 6

comprimidos).

3.4.6 Ensaio de dissolução

A dissolução pode ser definida como o processo pelo qual um fármaco é
liberado de sua forma farmacêutica e se torna disponível para ser absorvido pelo
organismo. No ensaio de dissolução o fármaco passa para a forma solúvel a partir
da forma farmacêutica intacta ou de seus fragmentos e partículas formados durante
o ensaio (CHOWDARY, 1987).
Um comprimido pode ser rapidamente fragmentado em partículas menores,
que por sua vez, podem não liberar o fármaco totalmente ou à velocidade adequada
para estar disponível e exercer seu efeito (POOLE, 1969)
O ensaio de dissolução é o principal teste para apreciar a qualidade dos
comprimidos, no que diz respeito à liberação de seus fármacos. A velocidade de
dissolução de um sólido dc/dt pode ser calculada pela fórmula de Noyes-Whitney.
dc = DA(Cs – C)
dt

L

(21)
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Onde,
dc/dt é a velocidade de dissolução, A é a área superficial do sólido e
representa uma constante dependente do coeficiente de difusão do fármaco, da
agitação e do volume de líquido em que se opera; Cs é a concentração do fármaco
dissolvido na camada de difusão; C é a concentração do sólido no meio de
dissolução no tempo t; D é o coeficiente de difusão e L é a espessura da camada de
difusão.
A Equação 22 foi modificada por Nernst (fórmula de Noyes-Nernst),
substituindo o valor de A pela relação entre o coeficiente de difusão do sólido no
líquido (K) e o produto da espessura da camada de difusão (h) pelo volume do
líquido (V).
A = _K__

(22)

hV
Assim:
dc =
dt

K S (Cs – C)

(23)

hV

No início da dissolução, Cs é praticamente idêntico ao coeficiente de
solubilidade e C é igual a zero. Uma vez que se pode calcular a superfície específica
(S) do fármaco, calcula-se a velocidade inicial de dissolução.
A Farmacopéia Americana indica dois aparatos para executar o ensaio de
dissolução de comprimidos: o primeiro é constituído de um cesto rotativo, com
malhas de 40 mesh (0,425 mm) e o segundo possui um agitador em pá.
O ensaio de dissolução é executado sobre um comprimido, em cuja
monografia do fármaco na farmacopéia correspondente se deve indicar, entre outras
características, o tipo de aparelho a utilizar, a composição e o volume do líquido de
dissolução, a velocidade de agitação e a quantidade de substâncias ativas que deve
dissolver-se ao fim de um determinado intervalo de tempo. As tomadas de ensaio
devem ser efetuadas em uma zona situada a meia distância entre a superfície do
líquido e o cimo da pá ou do cesto e a pelo menos 10 mm da parede do recipiente.
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Salvo exceções, o volume retirado deve ser compensado por adição igual
volume de líquido de dissolução ou por cálculo. Após a filtração das amostras,
procede-se ao doseamento do fármaco segundo o método indicado na monografia
correspondente na farmacopéia.
A quantidade de fármaco dissolvido ao fim de um determinado período de
tempo, determinado pela monografia do fármaco, é expressa em percentagem do
teor.. A avaliação dos resultados deve efetuar-se de acordo com a Tabela 6 em que
Q é a quantidade mínima de fármaco dissolvido, especificada na monografia.
Tabela 6 – Critérios de análise do ensaio de dissolução
Ensaio

Número de unidades
ensaiadas

Critérios de aceitação

S1

6

Os valores individuais não devem ser
inferiores a Q+5%.

6

A média dos valores das 12 unidades
(S1 + S2) deve ser igual ou superior a
Q e nenhuma unidade deve ter valor
inferior a Q – 15%.

12

A média dos valores das 24 unidades
(S1 + S2 + S3) deve ser igual ou
superior a Q e não mais que 2 unidades
podem ter valor inferior a Q –15% e
nenhuma unidade menos de Q-25%.

S2

S3

Fonte: USP 32-NF27, 2009, page 263, General Chapters:<711> Dissolution

Carstensen, em 1977, propôs uma diferenciação entre a dissolução de
comprimidos preparados por granulação a seco ou a úmido. Quando os
comprimidos são obtidos por compressão direta ou por dupla compressão, a
dissolução dos fármacos segue a chamada lei da raiz cúbica, enquanto que os
comprimidos preparados por granulação a úmido se desintegram previamente
em grãos porosos ou pouco porosos, os quais libertam os fármacos segundo
uma mecânica diferente.
Comprimidos obtidos por granulação a seco, a desintegração origina
imediatamente partículas de fármaco que tendem a dissolver-se de acordo com a
equação da raiz cúbica de Hixson Crowell.
Wo1/3 - W 1/3 = R (t – t1)

(24)
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Em que t1 é o tempo de desintegração, Wo a quantidade de fármaco
existente inicialmente, W a quantidade de fármaco não dissolvida ao fim do
tempo t e R uma constante de dissolução (velocidade média da raiz cúbica de
dissolução). R pode calcular-se determinando-se o peso (W) de fármaco que não
dissolveu em tempo determinado, como 10, 20, 30 , 40 ou 50 minutos, após a
desintegração, uma vez que é conhecido Wo, já que este corresponde à
quantidade inicial de fármaco:
R = Wo1/3 - W 1/3

(25)

(t – t1)
Segundo Carstensen, a desintegração pode originar grãos porosos ou pouco
porosos, sendo que no primeiro caso a dissolução se faz por difusão no líquido de
desintegração, dependendo do volume e do tempo de penetração do líquido nos
poros.
Em relação aos grãos pouco porosos é fundamentalmente importante o
tempo de penetração do líquido de desintegração nos poros, parecendo ser
secundário o fenômeno da difusão. A quantidade de fármaco dissolvido (Q) por
unidade de superfície é dependente da porosidade (e) e da fração de fármaco nos
grãos ou no comprimido (B), de acordo com a seguinte equação:
Q = (K’Bet)1/2

(26)

Sendo t o tempo; K’= 2 Cs K; Cs a concentração do fármaco dissolvido na
camada de difusão e K o coeficiente de difusão.
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3.4.6.1 Fatores físico-químicos que influenciam o ensaio de dissolução

O ensaio de dissolução mede a velocidade e a extensão da quantidade de
fármaco que se dissolve, em um meio aquoso, na presença de um ou mais
excipientes contidos na forma farmacêutica avaliada (CDER/FDA, 2002a). De fato, o
teste ou ensaio determina a porcentagem da quantidade de fármaco, em relação ao
declarado no rótulo do produto, liberado no meio de dissolução, dentro de um
determinado período de tempo, e submetido à ação de aparelhagem específica, sob
condições experimentais definidas (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 1988a; UNITED
STATES PHARMACOPEIA, 2002a).
A realização do ensaio de dissolução objetiva:
- Orientar o desenvolvimento e a otimização de formulações e processos.
- Monitorar os processos de fabricação, tanto durante a fase de
desenvolvimento quanto após a aprovação do produto.
- Garantir contínua performance e qualidade do produto após algumas
mudanças (formulação, processo de fabricação, local de produção, ampliação da
escala de produção).
- Avaliar a qualidade lote a lote de um fármaco, minimizando o risco da falta
de bioequivalência entre lotes.
- Obter a aprovação do órgão competente para as formas farmacêuticas de
uso oral.
Em uma situação ideal, as condições nas quais o ensaio de dissolução
deveria ser conduzido, seriam aquelas que mimetizassem as fisiológicas,
favorecendo uma interpretação direta dos resultados in vitro com a performance in
vivo do produto. Entretanto, no desenvolvimento do teste de dissolução, observou-se
que não há necessidade de rigorosa identidade ao ambiente gastrintestinal, uma vez
que as características físico-químicas do fármaco podem predominar na escolha das
condições. (CDER/FDA, 2002a).
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Desta forma, os fatores que influenciam o ensaio de dissolução, como o meio
dissolvente, a temperatura, a velocidade, o tipo de agitação e a verificação do
equipamento, devem ser atenciosamente observados, com o intuito de que o mesmo
possa ser considerado uma estimativa dos ensaios in vivo (SKOUG et al, 1997).

3.4.6.1.1 Meio de dissolução

A seleção de um meio apropriado para o ensaio de dissolução depende, da
solubilidade do fármaco, assim como aspectos econômicos e práticos (ABDOU,
2000). Quando o meio de dissolução for uma solução tampão, o pH deve ser
ajustado com uma precisão de ± 0,05 unidades de pH do valor especificado na
monografia do produto, empregando-se potenciômetro calibrado (FARMACOPÉIA
BRASILEIRA, 1988a; CONCHA, 1992; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2002a).

3.4.6.1.2 Volume

O volume do meio de dissolução depende em grande parte, da solubilidade
do fármaco no meio selecionado para o ensaio; quando a mesma é baixa e a
quantidade de fármaco na forma farmacêutica é alta, necessita-se de um maior
volume de meio, de modo a evitar o alcance da concentração de saturação. O
volume utilizado do meio de dissolução é geralmente, 500, 900 ou 1000 mL, porém
volumes superiores podem ser requeridos (CDER/FDA, 2002a).
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3.4.6.1.3 Adição de tensoativos

Os tensoativos podem aumentar a dissolução e liberação de fármacos muito
pouco solúveis, de suas formas farmacêuticas (SCHOTT, KWAN & FELDMAN,
1982; SHAH et al., 1995; MASSIK, 1996; GALIA, HORTON & DRESSMAN, 1999).
Sua pureza precisa ser adequada, pois a presença de impurezas pode produzir
mudanças significativas no perfil de dissolução (CRISON, WEINWE & AMIDON,
1997). O lauril sulfato de sódio e o polissorbato 80 são os tensoativos mais
frequentemente utilizados para este fim. Na Farmacopéia Americana (2002a), são
indicados baixos níveis destes para serem incluídos no meio de dissolução, de modo
a fornecer uma melhor correlação entre as condições in vivo e os dados in vitro
(ABDOU, 2000).

3.4.6.1.4 Presença de gases dissolvidos

A presença de gases ou ar dissolvidos no meio fornece, provavelmente, uma
influência física, visto que as bolhas existentes no meio podem aderir às formas
farmacêuticas antes da desintegração reduzindo a área superficial exposta ao
solvente, alterando o modelo de fluxo. Existem várias formas de eliminar a presença
de ar do meio de dissolução, como filtração a vácuo, borbulhamento de gás hélio e
aquecimento da água sob vácuo com ou sem ultrassom. (CONCHA, 1992; SKOUG
et al, 1997).

3.4.6.1.5 Temperatura

A solubilidade de um fármaco é dependente da temperatura, geralmente de
forma linear. Os efeitos das variações de temperatura estão relacionados com as
curvas de solubilidade versus temperatura do fármaco e de seus excipientes. Um
cuidadoso controle de temperatura durante o processo de dissolução é muito
importante e devem ser mantidos dentro de um limite muito estreito (±0,5
(ABDOU 2000).

o

C)
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Toda literatura identifica 37o C ±0,5 o C como temperatura de trabalho durante
o ensaio de dissolução (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 1988a; CONCHA, 1992;
FARMACOPÉIA AMERICANA, 2002a).
A temperatura deve ser equilibrada antes do ensaio, monitorada durante este
e verificada ao final do mesmo.

3.4.6.1.6 Sistema e velocidade de agitação

A dissolução dos sólidos varia consideravelmente com o tipo e velocidade de
agitação empregados. Idealmente, procura-se manter um fluxo laminar, evitando-se
um fluxo turbulento, de modo a favorecer a reprodutibilidade nos ensaios. Em geral,
as condições suaves de agitação devem ser mantidas durante o teste de dissolução
para permitir um máximo poder discriminatório e detectar produtos que possam vir a
apresentar baixa performance in vivo.Usando o aparato 1, a velocidade comum de
agitação é 50-100 rpm; com o aparato 2, é 50-75 rpm (ABDOU, 2000; CDER/FDA,
2002a).

3.4.6.1.7 Verificação do equipamento

Uma avaliação física do equipamento deve ser realizada regularmente, tais
como excentricidade do agitador e alinhamento das hastes. A calibração deve ser
feita com comprimidos calibradores certificados de prednisona e ácido salícilico. A
variabilidade dos resultados de dissolução deve ainda ser acompanhada de estudos
multilaboratoriais internacionais (QURESHI & MCGILVERAY, 1999; MACHERAS,
DOKOUMET & ZIDIS, 2000; QURESHI & SHABNAM, 2001; SIEWERT et al., 2002).
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3.4.7 Correlações entre os ensaios in vitro e os estudos in vivo

Dados de dissolução in vitro são de limitado valor se não há alguma
informação disponível sobre sua relevância quando em comparação com a
performance in vivo da formulação especialmente sua biodisponibilidade. Assim, os
testes in vitro,devem ser validados por uma correlação com o perfil de concentração
plasmática do fármaco, para que estes possam ser considerados um instrumento
significativo de controle de qualidade, e úteis como ferramenta para o
desenvolvimento de formulações e um indicativo do perfil de biodisponibilidade do
fármaco (DRESSAMAN et al., 1998; LOBENBERG et al., 2000; CDER/FDA, 2002 b).
Esta correlação in vitro-in vivo constitui um assunto de debate entre organismos
regulamentadores governamentais, indústria farmacêutica, tanto na Europa quanto
nos Estados Unidos (SKOUG et al., 1997).
A correlação in vitro- in vivo refere-se ao estabelecimento de uma relação
racional entre uma propriedade ou efeito biológico produzido por um fármaco,
administrado em uma determinada forma farmacêutica, e uma propriedade ou
característica físico-química dessa mesma formulação. As propriedades biológicas
mais comumente empregadas são um ou mais parâmetros farmacocinéticos, como
Cmax (concentração máxima do fármaco atingida no plasma), ASC (área sob a
curva de concentração plasmática do fármaco em função do tempo) ou tmax (tempo
no qual Cmax é atingida), obtidos após a administração da forma farmacêutica aos
indivíduos participantes do ensaio de biodisponibilidade. Por sua vez, a propriedade
físico-química mais utilizada refere-se à cinética de dissolução in vitro da forma
farmacêutica

(porcentagem

do

fármaco

dissolvido

em

função

do

tempo

(STORPIRTIS & CONSIGLIERI, 1995; JUNG, 1997; SKOUG et al., 1997; MODI et
al., 2000; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2002b).
Busca-se obter uma relação entre as duas propriedades, biológica e físicoquímica, que possa ser expressa quantitativamente. Caso isto ocorra, os dados
obtidos in vitro poderão ser empregados na previsão do comportamento do produto
no organismo (STORPIRTIS & CONSIGLIERI, 1995).
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3.4.8 Perfil de dissolução

Considerando-se que os fármacos sólidos de uso oral são aqueles que
podem apresentar maiores problemas em relação à biodisponibilidade, é importante
avaliar o impacto desses fatores sobre a dissolução do fármaco a partir da forma
farmacêutica, realizando teste in vitro que permita visualizar como a dissolução
ocorre em função do tempo (ARANCÍBIA et al., 1992).
Esse teste, conhecido como perfil de dissolução, derivou-se do teste de
dissolução de um único ponto incluído na maioria das farmacopéias, e tem sido
utilizado como ferramenta no desenvolvimento de formulações, uma vez que
evidencia diferenças na dissolução causadas por fatores ligados ao fármaco, aos
excipientes e à técnica de fabricação empregada (DEL COMUNE et al., 1996;
YUGUE et al., 1996; STORPIRTIS et al., 1998).
Para obter o perfil de dissolução, devem-se realizar várias coletas do meio de
dissolução, em tempos adequados, determinando-se a porcentagem de fármaco
dissolvido a cada tempo. É importante empregar método para quantificação do
fármaco previamente desenvolvido e validado. A partir da curva resultante pode-se
determinar a cinética do processo de dissolução, bem como calcular diversos
parâmetros, tais como o tempo de latência da forma farmacêutica (tempo para o
início do processo de desintegração) e a eficiência de dissolução (CÁRCAMO, 1992;
FERRAZ et al., 1998; PORTA et al., 2002).
Durante o desenvolvimento de um medicamento genérico, na forma
farmacêutica sólida, a empresa deve buscar reproduzir, a partir de seu produto, o
mesmo perfil de dissolução obtido com o medicamento de referência, adotando
como critério de semelhança entre os perfis o fator f2, cujo resultado deverá estar
entre 50 e 100 (LIU et al., 1997; SHAH et al., 1998).
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Entretanto, o fato de obter a semelhança entre os perfis de dissolução (in
vitro) não garante que os produtos serão bioequivalentes. Em alguns casos, pode ter
comprovado a equivalência farmacêutica em relação ao referência, apresentar perfil
de dissolução considerado semelhante ao referência e, mesmo assim, não passar
pelo teste de bioequivalência (in vivo), o que motiva muitas empresas a realizarem
um teste piloto in vivo, com menor número de voluntários (seis, por exemplo), para
avaliar o comportamento da formulação que está sendo desenvolvida, antes de
submetê-la ao teste de bioequivalência (MARQUES, M.R.C. – Information and
Standards Development Department, US Pharmacopoeia – Comunicação pessoal,
2004)
3.4.9 Doseamento de fármacos

A identificação e doseamento dos fármacos dos comprimidos é um dos mais
importantes ensaios. Segundo a legislação brasileira, cada nova especialidade, cuja
aprovação se requeira, precisa de métodos de controle que habilitem não só o
farmacêutico ou o laboratório, mas também as entidades oficiais, a identificar e
dosear os constituintes discriminados na fórmula.
O controle analítico dos fármacos é importante, pois os comprimidos podem
apresentar quantidades de fármacos diferentes das indicadas na fórmula e não
terem um peso regular, uma vez que os pós a comprimir apresentem diferentes
densidades sendo desigualmente distribuídos.
Os fármacos podem ser alterados durante o armazenamento, pela ação da
luz, da umidade ou do calor. As farmacopéias estabelecem limites de tolerância de
variação dos fármacos compreendido entre 85 – 115%.
A identificação e o doseamento dos fármacos dos comprimidos são realizadas
por métodos variáveis: titulações em meio anidro, complexometria, eletroforese,
espectofotometria no ultravioleta e no infravermelho e a cromatogafia líquida ou em
fase gasosa.
A tolerância é motivada pela diminuição do doseamento de fármacos, pelos
erros inerentes ao doseamento, quer devido à pequena quantidade de fármacos
existentes por comprimido, quer aos defeitos do método e pelas sobrecargas de
fármacos juntos prevendo uma queda em função do tempo de armazenamento.
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Comprimidos de estreita janela terapêutica dão oscilações entre 95 e 105%
da quantidade anunciada, o que significa uma tolerância de 5%.
Um dos ensaios muito importantes para a garantia da dosagem em
comprimidos é o ensaio de uniformidade de conteúdo ou uniformidade de teor do
fármaco, o qual depende da uniformidade de peso dos comprimidos.
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3.5 CLORIDRATO DE AMIODARONA

3.5.1 Propriedades físico-químicas do cloridrato de amiodarona

O cloridrato de amiodarona é um potente antiarrítmico da classe III, utilizado
no tratamento de arritmias ventriculares, taquicardia paroxística supraventricular, e
fibrilação. A amiodarona é um derivado benzofurânico. É classificada como fármaco
anfifílico por possuir, em sua molécula, um núcleo polar e outro apolar. Apresenta
propriedades hidrofílicas (amina terciária) e lipofílicas (anel benzênico biiodado e
benzofurânico).
Desenvolvida na Europa no início da década de 1960, foi inicialmente
utilizada como antianginoso e, posteriormente, como antiarrítmico. O cloridrato de
amiodarona relaxa a musculatura lisa e diminui a resistência coronária e vascular
periférica. Além disso, provoca bradicardia sinusal e exerce ações antiadrenérgicas
não-competitivas que provavelmente não são mediadas pela inibição direta dos
receptores adrenérgicos. Apresenta meia-vida de 45 dias e tem como principal
metabólito a n-desetil amiodarona. Tanto esse antiarrítmico como seu metabólito são
provavelmente excretados por via biliar, visto que sua eliminação renal é
praticamente desprezível. Como certos fármacos anfifílicos, o cloridrato de
amiodarona apresenta a tendência de induzir o acúmulo de fosfolípides em certas
células e tecidos-alvo. Este fármaco apresenta, em sua composição, grande
quantidade de iodo, cerca de 37% de seu peso, responsável, juntamente com a
semelhança estrutural com os hormônios da tireóide, por seus efeitos na função
dessa glândula.
O cloridrato de amiodarona é um pó cristalino branco, muito pouco solúvel em
água, solúvel 1:10 em cloreto de metileno; solúvel 1:20 em metanol.
Nome

químico:

(2-butylbenzofuran-3-yl)-

[4-(2-diethylaminoethoxy)-

diiodo-phenyl]- methanone (as the hydrochloride salt)
Número do CAS: 1951-25-3

3,5-
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Fórmula estrutural:

+ HCl

Figura 12 – Fórmula estrutural do cloridrato de amiodarona. Fonte: http://en.wikipedia.org/

Fórmula química: C25H29I2NO3 HCl
Peso molecular: 681.78 g/mol
Faixa de fusão: 150 -163o C
pKa: 6,56
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Solubilidade: Água: 0,25 mg/mL a 25oC
Etanol (96%): 30 mg/mL a 25oC
Etanol (100%): 13 mg/mL a 25oC
Hexano: 0,0015 mg/mL a 25oC
Cloreto de metileno: 294 mg/mL a 25oC
Metanol: 114 mg/mL a 25oC
O cloridrato de amiodarona é sintetizado por um processo de cristalização por
precipitação. O processo de cristalização por precipitação se dá pela mistura de dois
reagentes solúveis, formando um produto pouco solúvel. O processo é muito rápido
e gera partículas pequenas, impuras, podendo formar aglomerados.
O fármaco é classificado, segundo a classificação biofarmacêutica, como
Classe II (fármaco de baixa solubilidade e alta permeabilidade).
Em 1994, Rao e colaboradores utilizaram a ressonância magnética nuclear
(RMN) para analisar a conformação do cloridrato de amiodarona. O exame da
estrutura da molécula mostra que a carbonila e a dupla ligação do anel furano
poderiam estar orientadas tanto na conformação s-cis quanto na s-trans (Figura 13).

Figura 13 – Possível equilíbrio s-cis e s-trans para o cloridrato de amiodarona. Fonte: RAO
et al, 1994.

Rao concluiu, que em geral estruturas deste tipo, que apresentam uma ponte
cetônica, têm sido estudadas por vários métodos e os dados obtidos sugerem que a
conformação preferida tende a ser s-trans. Estudos de derivados de amiodarona por
RMN em solução sugerem um equilíbrio entre os confôrmeros s-cis e s-trans.
Contudo, no caso da amiodarona em particular, esses estudos não revelaram os
dois grupos de sinais esperados, mesmo a temperaturas de -117oC.
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Este resultado pode ser tanto devido à existência de somente uma
conformação em solução ou a uma rápida interconversão, para a escala de tempo
da RMN.
Para melhorar a abrangência das comparações no estado sólido, a
amiodarona foi recristalizada em vários solventes de polaridades distintas. Os
sólidos obtidos foram analisados por difração de raios-X, além de outros métodos de
caracterização, e foi observado serem todos idênticos. Trituração cuidadosa e
prolongada não alterou os resultados, ou seja, não foram detectadas estruturas
amorfas ou outras estruturas polimórficas (RAO, 1994).
A comparação dos espectros em solução em diferentes solventes e no estado
sólido permitiu verificar que a conformação da molécula é levemente dependente do
solvente. A Figura 14 mostra o espectro de RMN13C do cloridrato da amiodarona em
solução de CDCl3 (A) e no estado sólido (B).

Figura 14 - Espectros de RMN13C do cloridrato de amiodarona
a)
Em solução de CDCl3; b) No estado sólido, obtido por CP/MAS.
Fonte: (RAO, R. C.; LEFEBVRE, F.; COMMENGES, G.; CASTET, C.; MIGUEL, L.; MAIRE,
G.; GACHON, M.; PHARM. RES. 1994, 11, 1088)

Como na estrutura cristalográfica estabelecida por raios-X para o cloridrato de
amiodarona, a conformação da carbonila é s-trans em relação à dupla ligação do
anel benzofurano, e os deslocamentos químicos no estado sólido e em solução
foram comparáveis, pode-se deduzir que em solução a molécula adota uma única
conformação, que é a mesma determinada por difração de raios-X, ou seja, não
foram detectadas estruturas amorfas ou outras estruturas polimórficas (RAO,1994).
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3.5.2 Farmacologia, toxicologia e uso clínico

A amiodarona é disponível para uso oral e parenteral, sempre na forma de
cloridrato. A biodisponibilidade oral é limitada, oscilando ao redor de 50%, sendo a
absorção lenta e variável.
O pico plasmático ocorre 3 a 7 horas após dosagem oral única, e a
concentração terapêutica situa-se entre 1 e 1,25 μg/mL. Sofre um processo
cumulativo gradual nos tecidos, especialmente no adiposo e no miocárdio, de onde
só se libera lentamente. Isto tem dificultado a abordagem dos parâmetros
farmacocinéticos. O fármaco possui ações antiadrenérgicas, antiarrítmicas e
antianginosas. A amiodarona caracteriza-se por prolongar a duração do potencial de
ação, com pouco efeito sobre a fase 0, atuando no miocárdio atrial e ventricular,
também retardando o tempo de recuperação do nó sinusal e deprimindo a condução
no nó atrioventricular.Todo o sistema de condução se torna mais refratário, inclusive
as vias acessórias. Seus efeitos hemodinâmicos incluem bradicardia e redução da
resistência vascular coronariana e periférica, além do aumento do débito cardíaco. O
início da ação da amiodarona é imprevisível, mas, em geral, conforme a maioria das
observações, a supressão da arritmia fica evidente em torno do quinto dia de uso
oral, diário, de 400 a 600 mg, sendo suspensa sua eliminação, além de lenta e
aleatória, é influenciada pela dose e pelo tempo de uso, com persistência da ação
por até 30 dias ou mais.
Parte do fármaco é desalogenado e produz iodo que é rapidamente
excretado,

sendo

metabolizado

principalmente

no

fígado,

gerando

a

desetilamiodarona, que também é dotada de efeitos similares.
O uso endovenoso permite um início de ação bem mais precoce, ocorrendo
em até 15 minutos após administração relativamente lenta de cinco minutos de
duração e, do mesmo modo, um desaparecimento rápido do efeito; porém, os efeitos
do uso crônico não se destacam inicialmente, observando-se melhor o retardo da
condução nodal átrio ventricular.
A amiodarona é um fármaco único pelo fato de somar sua ação sobre o
potencial de ação da fibra cardíaca à indução do relaxamento da musculatura lisa
arterial e à ação frenadora sobre os alfa- e beta- receptores.
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É capaz, portanto de suprimir arritmias, aumentar o fluxo sanguíneo
coronariano e reduzir o consumo miocárdico de oxigênio. Nas doses recomendadas,
não altera a contratilidade miocárdica e não é hipotensora.
Trata-se de um fármaco bastante seguro e de raros efeitos colaterais sérios.
A dose letal média, por via endovenosa, é 10 vezes superior à dose terapêutica, e
praticamente inexistente quando por via oral. Seu efeito indesejável maior é a
ocorrência de microdepósitos na córnea em 90% ou mais dos pacientes,
determinando distúrbios visuais e desaparecendo lentamente após suspensão do
tratamento. Cerca de 10% dos pacientes podem apresentar dermatose por
fotossensibilidade e um tom cinza-azulado na pele, que também cede com a
redução ou suspensão do tratamento.
Menos de 5% podem desenvolver hipotireoidismo, devido ao bloqueio da
conversão periférica de T4 em T3, ou hipertireoidismo, de acordo com a
sensibilidade ao iodo extra. Têm-se relatado um raro quadro pulmonar de alveolite
fibrosante difusa, casos de neuropatia periférica e de hepatite aguda. A suspensão
do fármaco e corticoterapia em casos selecionados são medidas que revertem a
maioria dessas situações.
Exames periódicos e observação freqüente, sobretudo naqueles pacientes em
uso de dose de manutenção acima de 300 mg por dia, permitem a prevenção de
formas graves de intoxicação. Sintomas de intolerância incluem náusea, obstipação,
anorexia e insônia.
A amiodarona é útil no tratamento e na prevenção da maioria das arritmias
cardíacas e em quase todas as patologias cardiovasculares, sejam de origem
supraventricular ou ventricular.
Indicada para a obtenção dos efeitos em curto prazo. Dois modos são
descritos: 1) direto com ação do fármaco verificada em até 15 minutos e durando
pouco tempo, na dose de 5 mg/Kg de peso corporal diluídos e administrados em 4 a
5 minutos; 2) infusão contínua, para a manutenção prolongada dos efeitos, na dose
de 0,5 a 1 mg/minuto.
Por via oral, sua administração inicia-se com doses de 600 a 1000 mg/dia;
após cerca de 10 dias reduzir para uma dose que mantenha a eficácia obtida, em
geral, de 200 a 400 mg.
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3.5.3 Produção de comprimidos de cloridrato de amiodarona

Comprimidos de cloridrato de amiodarona são manufaturados industrialmente
segundo o fluxograma apresentado na Figura 15.
Síntese da amiodarona por
cristalização por precipitação

Secagem da amiodarona, dividindo o
lote em 5 partes, em leito fluidizado

Moagem da amiodarona
em moinho de facas

Mistura da amiodarona com
componentes da formulação

Compactação do pó em compactador
de rolos, com formação de placas.

Moagem das placas em moinho
de facas, formando um granulado.

Separação do granulado
em peneira vibratória

Mistura final

Compressão

Revestimento

Blistagem

Figura 15 – Fluxograma de produção de comprimidos de cloridrato de amiodarona por Libbs
Farmacêutica
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O produto em questão apresenta baixa taxa de dissolução, além de grande
variação dos resultados de dissolução. Como dito anteriormente, o objetivo deste
trabalho é descobrir a etapa do processo que é crítica e interfere na dissolução do
produto.
Verificando o fluxograma acima (Figura 15), algumas etapas do processo de
produção de comprimidos de cloridrato de amiodarona, podem ser consideradas
críticas, podendo interferir na baixa taxa e variação dos resultados de dissolução dos
comprimidos como: o processo de cristalização da amiodarona, a moagem da
amiodarona em moinho de facas, compactação da mistura em compactador de
rolos, moagem das placas e obtenção do granulado, separação do granulado,
compressão e revestimento dos comprimidos.

3.5.3.1 Processo de cristalização do cloridrato de amiodarona

O processo de cristalização tem várias variáveis que interferem diretamente
no tamanho e formato do cristal. A velocidade de adição do HCl agente precipitante
da cristalização é parâmetro importante. Uma adição lenta formará cristais maiores e
com formato melhor definido, uma adição mais rápida formará cristais pequenos,
amorfos e com diferentes formatos.
Outro fator interferente na cristalização é a ação mecânica (agitação,
vibração, ultrassom, impacto), uma velocidade alta de agitação pode quebrar os
cristais em formação ou já formados.

3.5.3.2 Processo de moagem do cloridrato de amiodarona

A amiodarona, após secagem em leito fluidizado, é passada em moinho de
facas, em malha 3,0 mm. A velocidade do moinho, a largura e quantidade das facas,
a quantidade de pó a ser passada no moinho a cada vez e a malha, são fatores que
interferem no tamanho de partícula e na densidade da amiodarona.
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3.5.3.3 Compactação do pó em compactador de rolos

O compactador pressiona o pó entre dois rolos compressores dentados,
formando placas, que por sua vez caem no moinho de facas, passando sobre uma
malha de orifício pré estabelecido, formando o granulado. Dependendo da abertura
do cilindro (abertura entre os rolos compressores), da quantidade de pó colocada no
funil de alimentação e empurrada pelas roscas sem fim horizontal e vertical e do
formato dos dentes dos cilindros, placas mais finas ou mais resistentes poderão ser
formadas.
Quanto mais resistentes forem as placas, mais resistente é o granulado
formado. O compactador pode interferir também na porosidade do granulado.
Granulados mais porosos originam comprimidos mais porosos e consequentemente
maior a facilidade de penetração de líquidos, facilitando a molhabilidade do
granulado e por conseqüente facilitando a desintegração e a dissolução dos
comprimidos.

3.5.3.4 Moagem das placas e obtenção do granulado

As placas formadas caem no moinho de facas, passam por uma malha de
orifício pré estabelecido e formam o granulado. A velocidade do moinho, o tamanho
do orifício da malha, a quantidade de placas que passam a espessura e quantidade
das facas, são fatores que interferem no tamanho das partículas do granulado e na
granulometria do pó. Uma malha fina e com alta velocidade, por exemplo, formam
um granulado com maior porcentagem de finos que grossos.
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3.5.3.5 Separação do granulado em peneira vibratória

Após moagem das placas, o granulado é passado por peneira vibratória, com
intuito de controlar a granulometria do pó. O granulado fino é separado do grosso e
ao término da separação ambos são pesados para verificar a quantidade de finos e
grossos no granulado. Caso tenha obtido mais finos, o processo se repete: o
granulado fino é recompactado, passado por peneira vibratória e novamente se
verifica a quantidade de finos e grossos obtidos. Obtendo-se quantidade de finos e
grossos na proporção de 1:1, é feita a mistura final do granulado e este segue para
etapa de compressão.

3.5.3.6 Compressão do granulado

A força de compressão interfere diretamente na dureza dos comprimidos.
Comprimidos com dureza alta têm tempo de desintegração aumentado e
consequentemente pode ter seu tempo de dissolução aumentado.

3.5.3.7 Revestimento dos comprimidos

O revestimento pode diminuir a porosidade dos comprimidos, formar uma
película tão resistente que não permita a entrada de líquido por entre os poros,
dificultando a desintegração e dissolução dos comprimidos.

3.5.3.8 Controle em processo dos comprimidos

O controle em processo dos comprimidos é feito através de testes físicos:
aspecto, dureza, friabilidade, peso médio, uniformidade de peso e ensaio de
desintegração e testes químicos: ensaio de dissolução e dosagem dos comprimidos
de cloridrato de amiodarona. Os testes se apresentam descritos separadamente e
detalhados no item 4.2.3. Caracterização dos comprimidos, da revisão bibliográfica.
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3.5.3.9 Controle do produto

Comprimidos de cloridrato de amiodarona produzidos pelo processo descrito
no fluxograma apresentado acima (Figura 15), apresentam variação e taxas baixas
de dissolução.
O objetivo principal deste trabalho de mestrado é tratar este “caso industrial”,
investigando a causa principal da variação e baixa taxa de dissolução, que podem
estar relacionadas à matéria-prima ou aos produtos intermediários e diferentes
etapas do processo produtivo dos comprimidos.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Materiais

A - Fármaco: cloridrato de amiodarona, produzido pela Libbs Indústria
Farmoquímica, através de cristalização por precipitação (adição de HCl).Usado na
formulação na porcentagem de 60%, sendo 200 mg de amiodarona por comprimido,
cujo peso é de 336 mg. Foram cedidos pela Libbs Farmoquímica seis lotes de
cloridrato de amiodarona, identificados como A, B, C, D, E e F.

B – Excipientes usados na formulação de comprimidos de cloridrato de
amiodarona (Tabela 7):
Tabela 7 - Excipientes da formulação de comprimidos de cloridrato de amiodarona
Excipientes

Função

Lactose

Diluente

Celulose microcristalina

Diluente e importante para dar a rigidez
necessária das placas formadas durante o
processo de compactação, para obtenção de
um granulado resistente.

Polissorbato 80

Tensoativo e agente molhante para auxiliar na
dissolução dos comprimidos, devido à baixa
solubilidade da amiodarona.

Polivinilpirrolidona

Aglutinante.

Amido

Desintegrante.

Crospovidone

Super desintegrante

Estearato de magnésio vegetal

Lubrificante

Dióxido de silício coloidal

Umectante, adsorvente

Hipromelose/Macrogol

Película de revestimento

Fonte: Libbs Farmacêutica.
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C – Granulados e comprimidos de cloridrato de amiodarona: Os seis lotes de
cristais de cloridrato (A a E) de amiodarona deram origem a seis lotes de granulados
lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que foram comprimidos, gerando os comprimidos de cloridrato
de amiodarona, com mesmo número de lote (1 a 6).

4.2 Métodos

4.2.1 Manufatura dos comprimidos

O produto em análise neste trabalho (comprimidos de cloridrato de
amiodarona) é manufaturado segundo o fluxograma apresentado no item 3.5.3.,
Figura 15.

4.2.2 Caracterização de cristais e granulados de cloridrato de amiodarona

Matérias-primas (cristais de cloridrato de amiodarona) e granulados (produto
intermediário no processo de produção de comprimidos) foram submetidos a uma
série de caracterizações que serão descritas a seguir.

4.2.2.1 Tamanho de partículas dos cristais de cloridrato de amiodarona

Os cristais de cloridrato de amiodarona foram analisados por difração a laser,
em triplicata, em meio de dispersão éter etílico, em aparelho Malvern Mastersizer/E.
Neste tipo de equipamento, o diâmetro característico é o equivalente àquele de uma
esfera que possui a mesma área projetada que a partícula. A dispersão de tamanho
de partícula (Span) é definida como (Equação 27):

Span = d[v,0,9] – d[v,0,1] / d[v,0,5]

(27)
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Onde d[v, 0,1], d[v, 0,5] e d[v, 0,9] representam os diâmetros acumulados de
10, 50 e 90% do volume das partículas, respectivamente.

4.2.2.2

Distribuição

granulométrica

dos

granulados de

cloridrato

de

amiodarona

A distribuição granulométrica dos granulados também foi analisada em
aparelho LS 13320 módulo para pó (tornado), marca Beckman Coulter (princípio de
difração de raios laser). Neste tipo de equipamento, o diâmetro medido é o
equivalente àquele de uma esfera que possui a mesma área projetada que a
partícula.

4.2.2.3 Densidade real dos granulados de cloridrato de amiodarona

O equipamento utilizado para determinação da densidade real dos granulados
de cloridrato de amiodarona foi o picnômetro a gás Hélio marca Quantachrome
modelo MVP-1 Multipycnometer.
A metodologia utilizada foi de deslocamento de gás e a determinação
experimental da densidade foi dividida em três etapas. Iniciou-se com a calibração
do equipamento utilizando-se esferas de aço inox de volume precisamente 6,371710
cm3. Na calibração, foram utilizados os seguintes parâmetros: 19,85 psig para
pressão exercida na câmara de amostra e de 0,001 psi.min -1 para taxa de equilíbrio.
A temperatura medida foi de 27,0 ± 1 ºC. A precisão adotada para os resultados foi
de 0,01% e o número de corridas igual a 3, parâmetro estabelecido em ensaios
preliminares.
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4.2.2.4 Densidade aparente de livre empacotamento dos cristais e granulados
de cloridrato de amiodarona

As medições de densidade aparente de livre empacotamento (aerada -

b)

dos cristais e granulados de cloridrato de amiodarona foram realizadas em triplicata,
pesando-se a massa de amostra M introduzida em uma proveta graduada de volume
conhecido (V1).

4.2.2.5 Densidade aparente de máximo empacotamento dos cristais e
granulados de cloridrato de amiodarona

A densidade aparente de máximo empacotamento (tapped - t) das amostras
(cristais e granulados de cloridrato de amiodarona) foi medida em triplicata, em um
aparelho automático AutoTap, marca Quantachrome, modelo AT-2.
A densidade aparente de máximo empacotamento ( t) foi determinada
inicialmente em séries de 5 batidas (até 40 batidas) e em seguida em séries de 10
batidas até 180 batidas. Este número de batidas foi fixado após testes preliminares
indicarem que um número superior a 180 vezes resultava numa variação desprezível
no volume da amostra compactada.
A cada final da série de batidas, foi anotado o volume do material e após
obtenção de volume constante, foram calculadas as constantes a e 1/b da equação
de Kawakita através da determinação da função N/C = f(N), de acordo com as
Equações 18 e 19, descritas no item 3.3.12.1.
A função N/C = f(N) foi determinada por meio de uma regressão linear e a
partir deste valor foram calculadas as constantes a e 1/b.
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4.2.2.6 Determinação de índices de compressibilidade e escoabilidade dos
cristais e granulados de cloridrato de amiodarona

O índice de Hausner (IHausner) foi determinado a partir de dados de

b

e

t

através da Equação 17, apresentada no item 3.3.12.1.
O índice de Carr (ICarr) foi determinado a partir do índice de Hausner, através
da Equação 16, também apresentada no mesmo item.
O método de Kawakita, que fornece informações sobre a escoabilidade e
compressibilidade dos cristais e granulados de cloridrato de amiodarona, foi aplicado
através do cálculo das constantes a e 1/b, conforme descrito acima no item 3.3.12.1.

4.2.2.7 Área superficial específica por fisissorção de nitrogênio (BET) dos
granulados de cloridrato de amiodarona

As medidas de área específica superficial dos granulados de cloridrato de
amiodarona foram realizadas pelo método de adsorção física de gás desenvolvido
por Brunauer, Emmett e Teller (BET, 1938). Para a realização desses ensaios foi
utilizado um medidor de área específica superficial BET GEMINI 2375, marca
Micromeritics. O pré-tratamento das amostras foi feito sob vácuo e a 100ºC (2
horas).
Obtida a isoterma de adsorção, o software do equipamento calcula a área
superficial específica multiponto pela teoria de BET, descrita na literatura no item
3.3.11, pelas equações 10 e 11.
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4.2.2.8 Forma dos cristais e dos granulados de cloridrato de amiodarona

A forma dos cristais e granulados de cloridrato de amiodarona foi avaliada
com uso de microscopia eletrônica de varredura (MEV), utilizando um microscópio
JEOL JSM5200.
Foram fotografadas amostras dos lotes de cristais e granulados de cloridrato
de amiodarona usados na manufatura dos comprimidos de cloridrato de amiodarona.
As imagens dos cristais de cloridrato de amiodarona foram obtidas com aumento de
1000X e as imagens dos granulados foram obtidas com aumentos de 40 e 400X.
As lâminas de cristais e granulados de cloridrato de amiodarona, com
aumento de 1000x e 400x, respectivamente, foram preparadas, adicionando-se uma
gota de óleo mineral ao material e colocando-se uma lamínula para melhor
visualização.
As fotomicrografias dos cristais e granulados de cloridrato de amiodarona
serão apresentadas no ANEXO 1 deste trabalho.

4.2.3 Caracterização dos comprimidos de cloridrato de amiodarona

Os lotes do produto (comprimidos de cloridrato de amiodarona) foram
submetidos às seguintes análises:
- Peso médio dos comprimidos
- Friabilidade dos comprimidos
- Desintegração dos comprimidos
- Dureza dos comprimidos
- Ensaio de dissolução in vitro
- Doseamento dos comprimidos
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4.2.3.1 Peso médio dos comprimidos

O peso médio dos comprimidos de cloridrato de amiodarona foi determinado
em balança analítica Toledo®, linha Ohaus Adventurer Pro, Modelo AV264CP,
segundo metodologia prevista na Farmacopéia Brasileira 4 a edição, usando faixa de
tolerância de ±7,5%., para comprimidos com peso médio acima de 300 mg. Foram
pesados, individualmente, 20 comprimidos, registram-se os pesos, determina-se a
média. “Pode-se tolerar não mais que duas unidades fora dos limites especificados,
em relação ao peso médio, porém nenhuma poderá estar acima do dobro das
percentagens indicadas” (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 4. ed., 1988).
O ensaio de peso médio foi realizado durante o processo de compressão de
cada um dos seis lotes de comprimidos, a cada 30 minutos de compressão,
analisando 20 comprimidos por vez. Foram feitas 20 determinações de peso médio
durante o processo de compressão de cada um dos lotes.

4.2.3.2 Friabilidade dos comprimidos

O ensaio de friabilidade foi realizado segundo monografia da Farmacopéia
Brasileira 4a edição (1988), em friabilômetro Erweka® TA, pesando-se 20
comprimidos em balança analítica Toledo®, linha Ohaus Adventurer Pro, Modelo
AV264CP e anotando-se o peso inicial dos comprimidos. Programa-se o
friabilômetro para que realize 100 voltas por minuto (4 min), colocam-se os
comprimidos dentro do cilindro do aparelho. Ao final do ensaio pesam-se novamente
os 20 comprimidos. O valor aceitável deve ser inferior a 1,5% do peso estabelecido.
O ensaio de friabilidade é realizado no início, meio e fim do processo de
compressão.
O cálculo do ensaio de friabilidade é o apresentado pela Equação 28:
(Pi-Pf) x 100 = Ps %
Pi

(28)

110

Onde:
Pi = peso inicial encontrado das 20 unidades.
Pf = peso final encontrado das 20 unidades após as rotações.
Ps % = porcentagem de pó separado.

4.2.3.3 Desintegração dos comprimidos

O ensaio de desintegração dos comprimidos foi realizado em desintegrador
Erweka®, modelo ZT 220, transferindo a um béquer de 1000 mL do aparelho,
volume suficiente de água, a 37

o

C ± 1 o C. Foi colocado um comprimido em cada

um dos seis tubos e acionado o equipamento.
O ensaio de desintegração foi realizado no início, meio e fim do processo de
compressão e foi conduzida seguindo metodologia estabelecida pela Farmacopéia
Brasileira 4ª. ed. (1988).

4.2.3.4 Dureza dos comprimidos

A dureza dos comprimidos foi feita em durômetro da marca Erweka®, modelo
TBH 220. Foi realizado teste de dureza durante o processo de compressão de cada
um dos seis lotes de comprimidos, a cada 60 minutos de compressão, analisando 10
comprimidos por vez. Foram feitas 10 determinações de dureza durante o processo
de compressão. O comprimido foi posicionado no durômetro de modo que a força de
ruptura se propague ao longo de seu diâmetro. Os valores individuais de dureza
foram registrados na ficha de controle em processo de cada lote.
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4.2.3.5 Dissolução in vitro dos comprimidos

A metodologia do ensaio de dissolução in vitro para comprimidos de cloridrato
de amiodarona, descrita abaixo, foi desenvolvida internamente no Laboratório de
desenvolvimento analítico da Libbs Farmacêutica, com base em dados concretos de
validação (Relatório de Validação Dissolução: RV-830047), apresentado no ANEXO
3 deste trabalho.
O ensaio de dissolução foi realizado em dissolutor marca Erweka®, modelo
DT 800 High-Head com 8 cubas dissolutoras. as condições do ensaio foram: aparato
2 (pás), meio de dissolução água com lauril sulfato de sódio a 37 oC , rotação de 100
rpm e tempo do ensaio de 45 minutos. A leitura das amostras foi feita em
espectrofotômetro UV-visível. Para aceitação do ensaio foram seguidos os critérios
descritos na Tabela 5, apresentada no item 3.4.6.
O ensaio de dissolução é realizado no comprimido revestido.

4.2.3.6 Doseamento dos comprimidos

O doseamento dos comprimidos foi realizada com 10 comprimidos em
espectrofotômetro UV-visível, sendo calculado através da seguinte equação:
Doseamento em porcentagem do declarado (Equação 29):
29

Onde:
Aa, Ap: absorbância da solução de teste e de referência, respectivamente.
Wp: quantidade transferida, em mg, da substância referência.
p: teor da substância de referência em %.
O doseamento dos comprimidos é realizado no núcleo, anterior ao processo
de revestimento.
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4.3 Métodos estatísticos

Para se verificar diferenças significativas entre os lotes (1 a 6) de
comprimidos de cloridrato de amiodarona com variabilidade na dissolução, optou-se
pelo método de análise de variância (ANOVA).
O método de análise de variância (ANOVA) baseia-se em particionar a
variância total de uma determinada resposta (variável dependente) em duas partes:
a primeira devida ao modelo de regressão e a segunda devida aos resíduos (erros).
Se forem efetuadas replicações de determinadas experiências, a ANOVA também
permite decompor a variação dos resíduos numa parte relacionada com o erro do
modelo e outra parte relacionada com o erro de replicação. A magnitude numérica
destas variâncias é comparada através do teste de Fisher (teste F). O teste F é
geralmente utilizado para comparar variâncias e decidir se são ou não
significativamente diferentes. Este método usa-se para verificar a significância do
modelo de regressão e analisar o ajuste originado pelo modelo. Também é usado
para comparar dois modelos diferentes. O caso mais corrente é verificar se existem
melhorias no modelo eliminando algumas variáveis independentes.
Outro método estatístico de análise dos dados de dissolução dos
comprimidos de cloridrato de amiodarona foi a do coeficiente de variação. O
coeficiente de variação é uma medida de dispersão que se presta para a
comparação de distribuições diferentes. O desvio padrão, uma medida de dispersão,
é relativa à média. Como duas distribuições podem ter médias/valores médios
diferentes, o desvio dessas duas distribuições não é comparável. A solução é usar o
coeficiente de variação, que é igual ao desvio padrão dividido pela média:

(30)
Onde:
Cv= coeficiente de variação
σ = desvio padrão
μ = média
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O desvio padrão foi usado para verificar a uniformidade dos tamanhos de
partícula dos cristais e granulados e para verificar a uniformidade dos valores de
dissolução dos comprimidos. É a medida mais comum da dispersão estatística. O
desvio padrão define-se como a raiz quadrada da variância.

=

(31)

As análises estatísticas deste trabalho estão apresentadas detalhadamente
no ANEXO 2.

4.4 Amostras empregadas nas caracterizações

Procedeu-se a caracterização de seis lotes de cristais de cloridrato de
amiodarona, lotes A, B, C, D, E e F, sintetizados por Libbs Farmoquímica, com
tamanho de 436 Kg cada lote. Os cristais (lotes A a F) e os granulados (lotes 1 a 6)
foram caracterizados quanto à análise granulométrica, ao formato de partícula,
densidade aparente de livre empacotamento (ρb), densidade aparente de máximo
empacotamento (ρt) e características de escoabilidade e compressibilidade.
Os Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de comprimidos de cloridrato de amiodarona, com
tamanho de 100 Kg cada lote, foram caracterizados quanto ao peso médio,
friabilidade, desintegração, dureza, ensaio de dissolução e dosagem dos
comprimidos. O comportamento na dissolução representa a variável de controle de
maior relevância nesta análise de resultados.
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4.5 Procedimento de amostragem dos cristais de cloridrato de amiodarona

Cada lote de cristais de cloridrato de amiodarona é dividido em 5 partes para
a secagem em leito fluidizado. Cada uma das partes (27 kg) é moída em moinho de
facas, usando malha 3,0 mm, sendo recolhidas em um total de 16 barricas.
As amostras de cada lote (A, B, C, D, E e F) de cristais de cloridrato de
amiodarona foram coletadas da superfície, meio e fundo de cada uma das 16
barricas. Após coleta do material, foi feito um pool das amostras da seguinte forma:
- Misturaram-se as amostras coletadas do início das 16 barricas;
- Misturaram-se as amostras coletadas do meio das 16 barricas;
- Misturaram-se as amostras coletadas do fim das 16 barricas.
As amostras do início, meio e fim, descritas acima, foram caracterizadas
quanto à análise granulométrica, formato das partículas, densidade aparente de livre
empacotamento (ρb), densidade aparente de máximo empacotamento (ρt) e
características de escoabilidade e compressibilidade (Índice de Hausner, Índice de
Carr e constantes de Kawakita).
Todas as análises foram realizadas em triplicata.
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4.6 Procedimento de amostragem dos granulados de cloridrato de
amiodarona

Os lotes de cloridrato de amiodarona (100 kg), foram amostrados, após
mistura final dos excipientes da formulação. Com vara de amostragem, foram
amostrados 5 pontos no misturador em bin. Cada amostra com cerca de 20 g:
- No fundo do centro do bin;
- No meio do centro do bin;
- Na superfície do centro do bin;
- Na superfície da lateral esquerda do bin;
- Na superfície da lateral direita do bin.

Após coleta do material foi feito um pool das amostras, que foram
caracterizadas quanto à análise granulométrica, ao formato de partícula, densidade
aparente

de

livre

empacotamento

(ρb),

densidade

aparente

de

máximo

empacotamento (ρt) e características de escoabilidade e compressibilidade.

4.7 Procedimento de amostragem dos comprimidos de cloridrato de
amiodarona

Foram coletados comprimidos no início, meio e fim da compressão. Após
coleta foi feito um pool das amostras, que foram caracterizadas quanto ao peso
médio, friabilidade, desintegração, dureza, ensaio de dissolução e dosagem dos
comprimidos.
Para os seis lotes de comprimidos foi feita uma análise prévia de dissolução,
com intuito de apresentar neste trabalho o problema do produto. Da análise prévia,
três dos lotes apresentaram resultados ruins e três apresentaram bons resultados de
dissolução.
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5 RESULTADOS
São

apresentados

neste

capítulo

os

resultados

experimentais

das

caracterizações realizadas nos cristais, granulados e comprimidos de cloridrato de
amiodarona.

5.1 Caracterização dos cristais de cloridrato de amiodarona
A Tabela 8 apresenta os resultados dos tamanhos de partícula dos cristais.

Tabela 8 – Tamanho de partícula dos cristais de cloridrato de amiodarona
Cristais de cloridrato de amiodarona
Medidas

d(4,3), μm

Lote A

Lote B

Lote C

Lote D

Lote E

Lote F

18,21

9,83

15,91

9,20

16,80

9,32

8,90

11,30

5,22

3,04

3,89

1,55

22,60

27,32

18,18

19,56

23,43

16,63

Desvio padrão dos
lotes – d(4,3)
d(v,0,5), μm

4,20

14,16

6,80

12,72

Desvio padrão dos
lotes – d(v,0,5)
d(v,0,1), μm

3,50

4,77

0,97

4,49

Desvio padrão dos
lotes – d(v,0,1)
μm

1,500

37,60

71,00

31,88

Desvio padrão dos
lotes – d(v,0,9)
(d(v,0,9) – d(v,0,1)

19,00

32,83

70,03

27,40
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De maneira geral, os cristais de cloridrato de amiodarona, usados na
fabricação dos comprimidos que serão também avaliados neste trabalho, estão em
uma faixa granulométrica compreendida entre 1-5 μm (d[v, 0,1]) e 20-71 μm (d[v,
0,9]), o que corresponde a uma granulometria média (d[v, 0,5]) de 5 a 14 μm, ou
seja, trata-se, em todos os casos, de um pó muito fino, segundo a classificação dada
no item 3.3.5. da revisão bibliográfica.
O Lote B, diferente dos demais, apresenta uma ampla faixa granulométrica,
de cerca de 1 μm (d[v, 0,1]) a 71 μm (d[v,0,9]).
A Tabela 9 apresenta as densidades aparente de livre empacotamento (ρb),
de

máximo

empacotamento

(ρt)

e

características

de

escoabilidade

e

compressibilidade (Índice de Hausner, Índice de Carr e constantes de Kawakita).
Tabela 9. Densidade de livre e de máximo empacotamento e características de
escoabilidade e compressibilidade dos cristais de cloridrato de amiodarona
Cristais de cloridrato de amiodarona
Medidas

Densidade livre
empacotamento ρb
3
(g/cm )
Densidade máx
empacotamento ρt
3
(g/cm )
Compressibilidade
/
Índice de Carr (%)
Índice de Hausner
Constante (a)
(método de
Kawakita)
Constante (1/b)
(método de
Kawakita)

Lote A

Lote B

Lote C

Lote D

Lote E

Lote F

0,36± 0,008

0,34± 0,004

035± 0,010

0,32± 0,008

0,31± 0,035

0,38± 0,030

0,44± 0,010

0,42± 0,002

0,43± 0,003

0,51± 0,007

0,45± 0,005

0,53± 0,009

18,18

19,05

19,08

38,76

31,11

28,30

1,22

1,23

1,23

1,63

1,45

1,40

2,97

3,01

2,84

2,76

2,60

2,29

0,017

0,021

0,014

0,011

0,012

0,008
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Os parâmetros avaliados nos estudos granulométricos dos cristais, índice de
Carr e índice de Hausner, citados por Staniforth (2005) têm sido extensamente
empregados para se estimar as propriedades de fluxo de pós e granulados
destinados à compressão. A Farmacopéia Americana (2006), lançou um capítulo
geral <1174> "Powder flow" com o objetivo de revisar os métodos empregados para
a caracterização da fluidez de materiais e propor a padronização dos mesmos. O
código americano traz recomendações e considerações experimentais para a
avaliação dos parâmetros estudados no presente trabalho. Em seu capítulo geral
<616> Bulk density and tapped density", a Farmacopéia afirma que o índice de
compressibilidade e a proporção ou razão de Hausner são empregados como
indicadores de compressibilidade e do grau de interação entre as partículas.
Os Lotes A, B e C apresentam índice de Carr na faixa de 18-19%,
considerada como boa fluidez segundo classificação apresentada na literatura (item
3.3.12.1.); já os Lotes D, E e F, segundo esta mesma classificação, apresentam uma
fluidez ruim que aumenta no sentido F>E>D. Os Lotes A, B e C apresentam melhor
fluidez que os lotes D, E e F.
A diferença (d[v,0,9]) - (d[v,0,1]), oferece uma indicação da homogeneidade
granulométrica do material. Observando-se este parâmetro, em resumo, os Lotes A,
B e C apresentam um maior tamanho de partículas que os Lotes D, E e F, o que lhes
confere melhores características de compressibilidade e fluidez, enquanto os pós D,
E e F, mais finos, apresentam características mais coesivas o que se reflete nas
características de escoabilidade destes lotes.
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5.1.1 Forma dos cristais de cloridrato de amiodarona

As Figuras 16 a 21 mostram fotomicrografias com aumento de 1000x dos
lotes A, B, C, D, E e F de cristais de cloridrato de amiodarona.

Figura 16 – Fotomicrografia de cristais de cloridrato de amiodarona (Lote A).
Aumento de 1000x (microscopia óptica)

Figura 17 – Fotomicrografia de cristais de cloridrato de amiodarona (Lote B).
Aumento de 1000x (microscopia óptica)
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Figura 18 – Fotomicrografia de cristais de cloridrato de amiodarona (Lote C).
Aumento de 1000x (microscopia óptica)

Figura 19 – Fotomicrografia de cristais de cloridrato de amiodarona (Lote D).
Aumento de 1000x (microscopia óptica)
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Figura 20 – Fotomicrografia de cristais de cloridrato de amiodarona (Lote E).
Aumento de 1000x (microscopia óptica)

Figura 21 – Fotomicrografia de cristais de cloridrato de amiodarona (Lote F).
Aumento de 1000x (microscopia óptica)

As Figuras 16 a 21 mostram cristais de mesma forma alongada e tamanhos
variados para os lotes A, B, C, D, E e F, porém sem efeito para análise de
compressibilidade e fluidez, já que ao serem misturados aos excipientes da
formulação e compactados em compactador de rolos, perdem seu formato inicial.
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5.2 Caracterização dos granulados de cloridrato de amiodarona

A Tabela 10 apresenta os resultados dos tamanhos de partícula dos
granulados usados na fabricação dos comprimidos de cloridrato de amiodarona.
Tabela 10. Tamanho de partícula dos granulados de cloridrato de amiodarona
Granulados de cloridrato de amiodarona
Medidas

d(4,3), μm

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

381,80

350,70

335,80

314,60

330,70

298,50

230,30

236,50

203,80

13,00

11,26

15,67

738,80

785,40

734,50

725,80

774,14

718,83

Desvio padrão dos
lotes - d(4,3)
d(v,0,5), μm

29,00
283,60

265,60

230,60

Desvio padrão dos
lotes - d(v,0,5)
d(v,0,1), μm

28,44
8,73

12,73

19,13

Desvio padrão dos
lotes - d(v,0,1)

3,60

μm
Desvio padrão dos
lotes - d(v,0,9)

905,40

(d(v,0,9) – d(v,0,1)

896,67

811,10

822,40
63,22

798,37

803,27

De acordo com a Tabela 10 e a partir de uma análise geral dos dados obtidos,
as principais observações a respeito dos lotes de granulados produzidos são
resumidas aqui:
Os granulados de cloridrato de amiodarona, (lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6)
apresentam uma granulometria bem maior que os cristais originais, o diâmetro
médio estando entre ~204 e ~284 μm (d[v,0,5]), com um desvio padrão elevado
(±28%). Trata-se ainda de um sólido na forma de pó moderadamente fino, segundo
a classificação dada na revisão bibliográfica (item 3.3.5.).
Cada lote é composto por grânulos numa faixa bem variada de tamanho. Isto
é demonstrado pelo parâmetro que mostra a indicação de homogeneidade dos lotes
(d[v,0,9]) - (d[v,0,10]), material de ampla dispersão de tamanho.
Por exemplo, no Lote 1, de 8,8 μm (d[v, 0,1]) a 905 μm (d[v,0,9]) e no Lote 3
de 19 μm (d[v, 0,1]) a 822 μm (d[v,0,9]).
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A Tabela 11 apresenta as densidades aparente de livre empacotamento (ρb),
de

máximo

empacotamento

(ρt)

e

características

de

escoabilidade

e

compressibilidade (Índice de Hausner, Índice de Carr e constantes de Kawakita) dos
granulados.
Tabela 11. Densidade de livre e de máximo empacotamento e características de
escoabilidade e compressibilidade dos granulados de cloridrato de amiodarona
Granulados de cloridrato de amiodarona
Medidas
Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

0,74± 0,02

0,71± 0,004

0,68± 0,01

0,66± 0,007

0,70± 0,005

0,67± 0,008

0,82± 0,002

0,83± 0,003

0,87± 0,01

0,89± 0,01

0,84± 0,009

0,83± 0,004

9,75

14,45

21,84

25,84

16,67

19,27

1,11

1,17

1,28

1,35

1,20

1,24

4,66

4,38

3,06

2,32

3,70

1,93

0,02

0,016

0,017

0,007

0,014

0,007

Dendidade real

1,59

1,59

1,60

1,58

1,58

1,58

Área Específica
BET (m2/g)

0,51±0,08

0,53±0,04

0,60±0,025

0,66±0,01

0,56±0,03

0,82±0,015

Densidade livre
empacotamento ρb
3
(g/cm )
Densidade Max
empacotamento ρt
3
(g/cm )
Compressibilidade
/
Índice de Carr
(%)
Índice de Hausner
Constante (a)
(método de
Kawakita)
Constante (1/b)
(método de
Kawakita)

De acordo com a Tabela 11, em comparação aos cristais de cloridrato de
amiodarona, os granulados apresentam características melhoradas de fluidez e
compressibilidade. O Lote 4 possui as características menos favoráveis (Índice de
Carr = 1,35; compressibilidade > 25%).
Observa-se também que em relação aos cristais de amiodarona os
granulados

apresentaram

valores

de

densidade

de

livre

e

de

máximo

empacotamento maiores, o que também pode ser fator determinante das
propriedades melhoradas de escoabilidade e compressibilidade.
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Os valores da área específica foram menores que 1 m 2/g, sendo que o Lote 6
apresentou maior área em comparação aos demais lotes (0,82 m 2/g contra 0,5-0,65
m2/g dos demais). A área superficial específica variou de fato na seguinte ordem:
Lote 6 > Lote 4 > Lote 3 > Lote 5 > Lote 2 > Lote 1, como esperado (quanto menor o
tamanho de partícula maior a sua área específica).
Fotomicrografias dos granulados foram obtidas por microscopia óptica e
podem ser visualizadas nas Figuras 22 a 33, no ANEXO 1. Essas fotomicrografias
não possibilitaram nenhuma conclusão sobre o efeito da granulação a seco nas
características dos cristais de amiodarona que constituem os granulados, devido à
mistura dos cristais com os excipientes da formulação.
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5.3 Caracterização dos comprimidos de cloridrato de amiodarona
A Tabela 12 apresenta os resultados físicos de peso médio, friabilidade,
dureza e desintegração e químico de doseamento dos comprimidos de cloridrato de
amiodarona.
Tabela 12. Características farmacotécnicas dos comprimidos de cloridrato de amiodarona
Comprimidos de cloridrato de amiodarona
Medidas
Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

Peso médio (mg)

339,70±1,85

335,80±2,05

335,80±1,35

338,40±1,07

339,60±0,88

336,40±1,25

Friabilidade (%)

0,18±0,02

0,26±0,04

0,09±0,008

0,17±0,02

0,11±0,005

0,15±0,002

Dureza (kp)

5,62±0,60

5,40±0,56

7,90±0,80

6,00±0,60

6,50± 0,62

6,30±0,70

Desintegração
(min)

2,00±0,001

1,00±0,00

3,00±0,003

2,00±0,00

2,00± 0,00

1,00± 0,005

Dosagem (%)

101,20

100,20

99,60

99,80

100,30

99,10

Analisando-se os dados da tabela acima, temos que:
O peso médio ficou na faixa aproximada de 336 a 339mg, mantendo-se
dentro da faixa de variação preconizada pela Farmacopéia Brasileira 4a Edição
(1988-1996), ou seja, para comprimidos com peso médio acima de 300 mg os limites
de variação permitidos são de ±7,5%. Os comprimidos apresentaram pequeno
desvio padrão, o que confere ao produto boa uniformidade de teor e demonstra que
o granulado apresentou boas propriedades de escoabilidade e compressibilidade.
A baixa friabilidade dos lotes foi proporcional ao aumento da dureza, quanto
maior a dureza, menor a friabilidade e ficou dentro da faixa especificada (Max 1,5%).
A dureza dos comprimidos dos Lotes 4, 5 e 6 ficou na faixa de 6,0 a 6,5 Kp,
enquanto que os Lotes 1, 2 e 3 apresentaram uma variação maior (5,4 – 7,9 kp).
O Lote 3 apresentou o maior tempo de desintegração (3 min), o que pode
estar relacionado à sua maior dureza (7,9 kp).

126

As Tabelas 13 a 18 apresentam os resultados individuais de dissolução in
vitro, expressos em porcentagem, de cada um dos seis lotes de comprimidos de
cloridrato de amiodarona.
Tabela 13 – Dissolução dos comprimidos de cloridrato de amiodarona Lote 1
Comprimidos de cloridrato de amiodarona Lote 1
Dissolução in vitro %
Estágio 1 (S1)
6 unidades

cuba 1

Cuba 2

Cuba 3

Cuba 4

Cuba 5

Cuba 6

53,12%

76,71%

60,13%

66,58%

59,13%

72,87%

81,68%

57,81%

Média S1

64,75%

Estágio 2 (S2)
6 unidades

64,89%

65,84%

57,85%

8,95
68,22%

Média S2

66,05%

8,80

Média das 12 unidades
(S1 + S2)

65,40%

8,50

Estágio 3 (S3)
12 unidades

66,75%

78,92%

62,34%

72,55%

88,09%

82,33%

70,10%

76,55%

66,74%

71,70%

68,76%

73,92%

Média S3

73,23%

7,30

Média das 24 unidades
(S1 + S2 + S3)

69,31%

8,70

Tabela 14 – Dissolução dos comprimidos de cloridrato de amiodarona Lote 2
Comprimidos de cloridrato de amiodarona Lote 2
Dissolução in vitro %
Estágio 1 (S1)
6 unidades

cuba 1

Cuba 2

Cuba 3

Cuba 4

Cuba 5

Cuba 6

75,92%

65,17%

74,61%

65,97%

67,15%

70,17%

59,32%

55,49%

Média S1
Estágio 2 (S2)
6 unidades

69,83%
61,26%

55,26%

56,51%

4,55
54,16%

Média S2

57,00%

2,72

Média das 12 unidades
(S1 + S2)

63,40%

7,60

Estágio 3 (S3)
12 unidades

67,56%

65,26%

64,45%

60,02%

63,06%

58,39%

82,52%

69,33%

66,82%

65,80%

83,03%

82,04%

Média S3

69,02%

8,70

Média das 24 unidades
(S1 + S2 + S3)

66,22%

8,50
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Tabela 15 – Dissolução dos comprimidos de cloridrato de amiodarona Lote 3
Comprimidos de cloridrato de amiodarona Lote 3
Dissolução in vitro %
Estágio 1 (S1)
6 unidades

Cuba 1

Cuba 2

Cuba 3

Cuba 4

Cuba 5

Cuba 6

71,48%

79,48%

81,00%

75,34%

75,20%

77,96%

98,02%

83,97%

Média S1

76,74%

Estágio 2 (S2)
6 unidades

78,13%

67,47%

88,08%

3,44
81,48%

Média S2

82,86%

10,20

Média das 12 unidades
(S1 + S2)

79,80%

7,92

Estágio 3 (S3)
12 unidades

94,56%

78,34%

78,40%

69,73%

72,17%

77,21%

72,40%

83,00%

87,20%

83,40%

74,90%

80,00%

Média S3

79,30%

7,00

Média das 24 unidades
(S1+ S2 + S3)

79,54%

7,32

Tabela 16 – Dissolução dos comprimidos de cloridrato de amiodarona Lote 4
Comprimidos de cloridrato de amiodarona Lote 4
Dissolução in vitro %
Estágio 1 (S1)
6 unidades

Cuba 1

Cuba 2

Cuba 3

Cuba 4

Cuba 5

Cuba 6

95,00%

99,32%

97,82%

101,35%

104,30%

103,51%

Média S1

100,22%

3,53

Tabela 17 – Dissolução dos comprimidos de cloridrato de amiodarona Lote 5
Comprimidos de cloridrato de amiodarona Lote 5
Dissolução in vitro %
Estágio 1 (S1)
6 unidades
Média S1

Cuba 1

Cuba 2

Cuba 3

Cuba 4

Cuba 5

Cuba 6

91,00%

91,70%

93,44%

96,75%

93,24%

99,01%

94,20%

3,08
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Tabela 18 – Dissolução dos comprimidos de cloridrato de amiodarona Lote 6
Comprimidos de cloridrato de amiodarona Lote 6
Dissolução in vitro %
Estágio 1 (S1)
6 unidades

Cuba 1

Cuba 2

Cuba 3

Cuba 4

Cuba 5

Cuba 6

93,13%

97,36%

101,82%

100,22%

96,75%

95,49%

Média S1

97,46%

3,15

Como descrito na revisão bibliográfica, a avaliação dos resultados de um
ensaio de dissolução deve efetuar-se de acordo com os critérios de análise S1, S2 e
S3 (Tabela 6), item 3.4.6. da revisão bibliográfica.
Relembrando os critérios:
S1 - os valores individuais não devem ser inferiores a Q+5%.
S2 - a média dos valores das 12 unidades (S1 + S2) deve ser igual ou
superior a Q e nenhuma unidade deve ter valor inferior a Q – 15%.
S3 - a média dos valores das 24 unidades (S1 + S2 + S3) deve ser igual ou
superior a Q e não mais que 2 unidades podem ter valor inferior a Q – 15% e
nenhuma unidade menor que Q – 25%.
Onde Q é a quantidade mínima de substância ativa dissolvida, especificada
na monografia.
A especificação da dissolução in vitro para comprimidos de cloridrato de
amiodarona é de Min 80% em 45 minutos, sendo o valor de Q igual a 85%.
Interpretando os resultados no Estágio S1 para os Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
temos:
Tabela 19 – Médias da dissolução in vitro de 6 comprimidos de cloridrato de amiodarona no
Estágio S1
MÉDIAS

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 4

LOTE 5

LOTE 6

Média de 6
unidades (S1)

64,75%±8,95

69,83%±4,55

76,74%±3,44

100,22%±3,53

94,20%±3,08

97,46%±3,15
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No Estágio S1, com base nos critérios de análise do ensaio de dissolução
(Tabela 6), observa-se que apenas os Lotes 4, 5 e 6 foram aprovados no ensaio de
dissolução em S1, sendo que os lotes 1, 2 e 3 foram reprovados na dissolução em
S1, por apresentarem a média da dissolução das 6 unidades menor que 85%
(Q=85%).
Como os lotes 1, 2 e 3 foram reprovados na dissolução em S1, procede-se a
análise de mais 6 comprimidos, segundo critérios da Tabela 6, partindo-se para o
Estágio S2.
Interpretando os resultados no Estágio S2 para os Lotes 1, 2 e 3, temos:

Tabela 20 – Médias da dissolução in vitro de 12 comprimidos de cloridrato de amiodarona
no Estágio S2
Médias

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

Médias de 6
unidades (S2)

66,05%±8,80

57,00%±2,72

82,86%±10,20

65,40%±8,50

63,40%±7,60

79,80%±7,92

Médias de 12
unidades
(S1 + S2)

No Estágio S2, também com base nos critérios de análise do ensaio de
dissolução (Tabela 6), observa-se que os Lotes 1,2 e 3 foram reprovados na
dissolução em S2, por apresentarem a média da dissolução de 12 unidades (S1 +
S2) menor que 85% (Q=85%). Além do mais não devem apresentar nenhuma
unidade com valor inferior a 70% (Q - 15%) e todos os 3 lotes apresentaram.
Como os lotes 1, 2 e 3 foram reprovados na dissolução em S2, procede-se a
análise de mais 12 comprimidos, segundo critérios da Tabela 6, partindo-se para o
Estágio S3.
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Tabela 21 – Médias da dissolução in vitro de 24 comprimidos de cloridrato de
amiodarona no Estágio S3
Médias

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

Médias de 12
unidades (S3)

73,23±7,30

69,02%±8,70

79,30%±7,00

69,31%±8,70

66,22%±8,50

79,54%±7,32

Médias de 24
unidades
(S1 + S2 +
S3)

No Estágio S3, também com base nos critérios de análise do ensaio de
dissolução (Tabela 6), observa-se que os Lotes 1,2 e 3 foram reprovados na
dissolução em S3, por apresentarem a média da dissolução de 24 unidades (S1 +
S2 + S3) menor que 85% (Q=85%). Além do mais, devem apresentar não mais que
duas unidades e com valor inferior a 70% (Q - 15%) e todos os 3 lotes
apresentaram. Portanto, os lotes 1,2 e 3 foram reprovados no ensaio de dissolução.
Os dados de dissolução dos Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 foram submetidos a um
tratamento estatístico com análise de variância, detalhado no ANEXO 2. Os
resultados são resumidos a seguir:

5.3.1 Análise de variância para Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 no Estágio S1 da
dissolução

Os Lotes 4, 5 e 6 apresentam resultados de dissolução in vitro
significativamente mais elevados do que os demais lotes. Os Lotes 2 e 3 ocupam
uma posição intermediária e o Lote 1 apresentou os piores resultados. O coeficiente
de variação das análises em S1 foi de 5,85%.
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5.3.2 Análise de variância para Lotes 1, 2 e 3 no Estágio S2 da dissolução

Com a análise de variância realizada entre os Lotes 1, 2 e 3 no Estágio S2,
conclui-se que o Lote 3 difere significativamente dos Lotes 1 e 2, não havendo
diferença de comportamento entre os dois últimos. O coeficiente de variação das
análises em S2 foi de 11,55%.

5.3.3 Análise de variância para Lotes 1, 2 e 3 no Estágio S3 da dissolução

Conclui-se, com a análise de variância do Estágio S3, que os Lotes 1 e 3 não
apresentam diferença de comportamento, entretanto, o Lote 2 apresentou diferenças
significativas em relação os outros dois lotes. O coeficiente de variação das análises
em S3 foi de 10,68%.

5.3.4 Análise de variância para Lotes 1, 2 e 3 nos Estágios S1, S2 e S3, com
análise conjunta dos dados dos três lotes nos três Estágios

Através da análise de variância dos Lotes 1, 2 e 3 realizada nos Estágios S1,
S2 e S3, da dissolução in vitro, levando-se em consideração a análise conjunta dos
dados dos três lotes dentro dos três estágios, conclui-se que:
a) Os três estágios (S1, S2 e S3) comportam-se identicamente, não
apresentando diferença de comportamento entre eles;
b) A interação dos lotes x estágios é significativa e mostra que o
comportamento dos três lotes não é o mesmo nos três estágios;
Uma vez que não houve diferenças de comportamento entre os três Estágios
(S1, S2 e S3), procedeu-se a análise dos lotes dentro de cada um dos Estágios,
separadamente.
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5.3.5 Análise de variância para Lotes 1, 2 e 3 nos Estágios S1, S2 e S3
separadamente

De acordo com a análise de variância realizada para os Lotes 1, 2 e 3 nos
Estágios S1, S2 e S3, separadamente, pode-se concluir que:
a) Em S1 os Lotes 1 e 2 não diferiram entre si, mas diferiram do Lote 3.
b) Em S2 os Lotes 1, 2 e 3 comportaram-se diferentemente entre si em um
gradiente decrescente L3, L1 e L2.
c) Em S3 os Lotes 1 e 3 foram significativamente superiores ao Lote 2.
A análise conjunta dos três Estágios, levando-se em consideração os lotes 1,
2 e 3 apresentou resultados praticamente idênticos àqueles obtidos, quando se
consideram isoladamente o comportamento dos três lotes em cada um dos Estágios
(S1, S2 e S3).

5.4 Relação entre características de cristais e granulados e comportamento
dos comprimidos na dissolução in vitro

De acordo com a metodologia do ensaio de dissolução, segundo Tabela 6 de
critérios de análise do ensaio de dissolução, preconiza-se que 80% de cloridrato de
amiodarona deve ser liberado a partir de matriz de comprimido em 45 minutos.
Baseando-se em tal critério, os Lotes 1, 2 e 3 foram reprovados no ensaio de
dissolução. Os dados de dissolução dos Lotes 1 a 6 estão representados na Figura
34.
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Figura 34 – Média dos valores da dissolução dos lotes de comprimidos de cloridrato de
amiodarona

Os comprimidos de cloridrato de amiodarona foram produzidos a partir de
granulados que foram, por sua vez, preparados a partir de cristais de cloridrato de
amiodarona. Características como granulometria dos cristais, granulometria, área
específica e características de compressibilidade e escoabilidade dos granulados
foram determinadas (representação esquemática na Figura 35), com o objetivo de
reunir informações que pudessem subsidiar tecnicamente a investigação das causas
da variabilidade e baixa taxa de dissolução verificada nos Lotes 1, 2 e 3 de
comprimidos de cloridrato de amiodarona.
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Figura 35 - Interferentes do processo de fabricação de comprimidos de cloridrato de
amiodarona na variabilidade e baixa taxa de dissolução.

Os parâmetros físicos dos comprimidos dos Lotes 1 a 6 são semelhantes
(Tabela 12) e a desintegração não é um fator limitante para a liberação do cloridrato
de amiodarona, uma vez que os tempos de desintegração foram curtos.
A discussão das possíveis causas do comportamento dos lotes de
comprimidos na dissolução será realizada mediante o apoio de gráficos ilustrando as
variações de tamanho, de compressibilidade e finalmente da constante de Kawakita
(1/b). Como já apresentado, os lotes do fármaco, cristais de cloridrato de
amiodarona, apresentaram variações de granulometria (Figuras 36, 37 e 38); Nestas
mesmas figuras comprova-se que os granulados produzidos a partir destes lotes
levaram ao aumento da granulometria como desejado.
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Figura 36. Diâmetro médio (d[v, 0,5]) de lotes de cristais e granulados de cloridrato de
amiodarona
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Figura 37. Diâmetro (d[v, 0,1]) de lotes de cristais e granulados de cloridrato de amiodarona

136

1000
granulados

diametro (d [v,0,9])

900

cristais

800
700
600
500
400
300
200
100
0
1

2

3

4

5

6

lote de produto (cristal e granulado)

Figura 38. Diâmetro (d[v, 0,9]) de lotes de cristais e granulados de cloridrato de amiodarona

O aumento de tamanho induzido pela granulação a seco também melhorou as
propriedades do pó como a compressibilidade, principalmente para os Lotes 4, 5 e 6
(Figura 39). A baixa variação de peso dos comprimidos, comprovada pelos baixos
valores de desvio padrão, apresentados na Tabela 12 e dentro dos limites
farmacopéicos (Farmacopéia Brasileira 4ª edição, 1988) indica que os granulados
que os originaram tinham como característica um escoamento adequado e uniforme,
pois foram capazes de preencher a câmara de compressão de modo uniforme e
constante durante o processo de compressão.
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Figura 39. Índice de Carr para os lotes de cristais e granulados de cloridrato de amiodarona

Como já discutido, dos seis lotes de comprimidos gerados, os comprimidos
dos Lotes 1, 2 e 3 apresentaram as piores taxas de dissolução, comparados aos
Lotes 4, 5 e 6 com boa taxa de dissolução.
A dureza dos comprimidos dos Lotes 4, 5 e 6 ficou na faixa 6-6,5 kp enquanto
que os Lotes 1, 2 e 3 apresentaram uma variação maior (5,4 – 7,9 kp). O Lote 3 é o
de maior tempo de desintegração (3 min), o que pode estar relacionado à sua maior
dureza (7,9kp).
Analisando-se os dados de dissolução nas Tabela 13 a 18 e os gráficos das
Figuras 36, 37 e 38 pode-se observar que os Lotes 4, 5 e 6 que apresentaram
melhores taxas de dissolução, têm um melhor controle do tamanho dos granulados
(d[v,0,9]) com tamanho de partícula entre 738 a 785 μm e dos cristais, com tamanho
de partícula (d[v,0,9]) entre 18 a 27 μm. Com isto, pode-se estabelecer na prática
para controle de qualidade do produto, o controle do tamanho do cristal (d[v,0,9]),
por exemplo, em torno de 15 a 30 μm e um tamanho de granulado (d[v,0,9]) em
torno de 750 μm.
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Estudos recentes têm desenvolvido interpretações do comportamento de
mistura de pós (principio fármaco e excipientes) na granulação e sua relação com as
características do comprimido (FRENNING et al, 2008). O método de Kawakita
permite uma análise física das constantes (a) e constante (1/b), analisando-se o
comportamento de um pó (ou granulado) durante ensaios de compactação e
redução de volume progressivos (item 3.2.2.2). Segundo estes autores, a constante
1/b indica a habilidade à compressão de um pó e, para um granulado, é controlada
pelo grau de deformação que os grânulos sofrem durante a compressão.

constante de kawakita
(1/b) força de coesão

0,025
granulados

0,02

cristais
0,015
0,01
0,005
0
1

2
3
4
5
lote de produto (cristal e granulado)

6

Figura 40. Constante de Kawakita (1/b) para os lotes de cristais e granulados de cloridrato
de amiodarona

Os Lotes 4, 5 e 6 apresentaram os melhores resultados de dissolução. A alta
dispersão de tamanho constatado para estes lotes parece afetar a força de coesão
da mistura, o que é sugerido pelos menores valores da constante (1/b) do método de
Kawakita (Figura 40). A maior dispersão de tamanho pode ter provocado uma maior
coesividade nos lotes, afetando assim a velocidade de dissolução dos comprimidos
no caso dos Lotes 1, 2 e 3.
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6 CONCLUSÕES

Na tentativa de ajustar as condições dos testes in vitro às condições
fisiológicas, o delineamento do teste de dissolução tem sido objeto de intensa e
constante discussão nos últimos anos (Manadas et al., 2002). O ideal é se trabalhar
com um procedimento com poder discriminativo capaz de gerar dados que apontem
diferenças nos componentes, na formulação e/ou nos processos produtivos das
formas farmacêuticas podendo até, indicar possíveis mudanças na qualidade do
produto antes que sua performance in vivo seja afetada.
As caracterizações dos comprimidos de cloridrato de amiodarona mostraram
baixa variabilidade no peso médio, dureza e friabilidade, conforme preconizado pela
farmacopéia brasileira (1988).
Em relação à dosagem do fármaco, todos os lotes apresentaram-se dentro
dos limites previstos pela metodologia interna desenvolvida para comprimidos de
amiodarona, conforme relatório de validação da Libbs Farmacêutica (ANEXO 3), já
que o fármaco não é farmacopéico, apresentando homogeneidade na mistura dos
pós e, conseqüentemente, garantia da dose estabelecida.
A desintegração dos comprimidos não foi um fator limitante para a dissolução,
uma vez que os tempos foram curtos, entretanto foi identificado nos lotes 1, 2 e 3
uma alta variabilidade e baixa taxa de dissolução dos comprimidos. Os lotes 4, 5 e 6
apresentaram bons resultados de dissolução.
Para

se

explicar

este

comportamento

características

dos

produtos

intermediários (cristais e granulados) foram determinadas com objetivo de reunir
informações que pudessem subsidiar tecnicamente a investigação das causas de
variabilidade e baixa taxa de dissolução verificada nos lotes 1, 2 e 3 de comprimidos
de cloridrato de amiodarona.
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O método de Kawakita foi aplicado determinando-se a variação do volume
ocupado por uma massa conhecida do material, através da densidade de máximo
empacotamento. Foi traçado um gráfico, onde se calculou as constantes a e 1/b,
onde a constante 1/b indica a habilidade à compressão do granulado. O tratamento
destes dados em termos do método de Kawakita demonstrou um aspecto
interessante de interpretação das características de coesividade dos granulados que
pode ser desenvolvido para previsão do comportamento dos mesmos na
compressão e posteriormente nas suas características de dissolução.
Os lotes 4, 5 e 6 apresentaram os melhores resultados de dissolução. A
variação de tamanho de partícula, constatado para estes lotes, afeta a força de
coesão da mistura, o que é sugerido pela constante 1/b de kawakita. A maior
dispersão de tamanho de partícula pode ter provocado uma maior coesividade nos
lotes, afetando assim a velocidade de dissolução nos lotes 1, 2 e 3.
Observando-se o tamanho de partícula dos cristais e granulados (Figuras 36,
37 e 38), verifica-se o impacto da granulação a seco no produto, com o aumento
bastante significativo dos granulados em relação aos cristais para todas as faixas de
distribuição granulométrica (d10, d50 e d90) como já era esperado. Dependendo do
tamanho do granulado há impacto na coesividade, afetando a compressão.
Os granulados apresentaram características reológicas de compressibilidade
e escoabilidade melhoradas em relação aos cristais como também esperado.
Os resultados mostraram que a distribuição granulométrica do produto afetou
a dissolução dos comprimidos. Quanto mais estreita esta distribuição, mais
reprodutíveis serão os resultados de dissolução e menor a variação da taxa de
dissolução intra-lote e entre lotes.
Como resultado de ordem prática e produto deste trabalho sugere-se, para
melhor controle da dissolução dos comprimidos de cloridrato de amiodarona, a
inclusão do controle da distribuição granulométrica dos granulados como controle de
qualidade no processo de fabricação.
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Os Lotes 4, 5 e 6, com bom comportamento na dissolução, foram fabricados a
partir de cristais de amiodarona com (d[v,0,9]) entre 18 a 27 μm

que foram

granulados em grânulos com d([v;0,9]) entre 738 a 785 μm. Na prática, pode-se
estabelecer para controle de qualidade deste produto, um controle do tamanho dos
cristais de cloridrato de amiodarona (d[v,0,9]) <30 μm e de granulados (d[v,0,9]) em
torno de 750 μm.
Pode-se deduzir que os tamanhos de partícula tanto dos cristais quanto dos
granulados de cloridrato de amiodarona influenciaram decisivamente a liberação do
fármaco, modulando o comportamento da dissolução dos comprimidos de cloridrato
de amiodarona.
Para validar o processo, foi feito um lote de comprimidos de cloridrato de
amiodarona (controlando o tamanho de partícula), o qual foi feito um estudo de
equivalência farmacêutica, verificando que o perfil de dissolução do medicamento
teste é semelhante ou equivalente ao perfil de dissolução do medicamento
referência (ANEXO 4), comprovando, desta forma, a importância do controle do
tamanho dos cristais e granulados de cloridrato de amiodarona.
.
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ANEXO 1
FOTOMICROGRAFIAS DOS GRANULADOS DE CLORIDRATO DE AMIODARONA

As Figuras 22 a 33 ilustram os granulados de cloridrato de amiodarona. As
fotomicrografias foram obtidas por microscopia óptica e não possibilitaram
nenhumaconclusão sobre o efeito da granulação a seco nas características dos
cristais de amiodarona que constituem os granulados, devido à mistura dos cristais
com os excipientes da formulação.

Figura 22 – Fotomicrografia de granulados de cloridrato de amiodarona (Lote A).
Aumento de 40x (microscopia óptica)

149

Figura 23 – Fotomicrografia de granulados de cloridrato de amiodarona (Lote A).
Aumento de 400x (microscopia óptica)

Figura 24 – Fotomicrografia de granulados de cloridrato de amiodarona (Lote B).
Aumento de 40x (microscopia óptica)
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Figura 25 – Fotomicrografia de granulados de cloridrato de amiodarona (Lote B).
Aumento de 400x (microscopia óptica)

Figura 26 – Fotomicrografia de granulados de cloridrato de amiodarona (Lote C).
Aumento de 40x (microscopia óptica)
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Figura 27 – Fotomicrografia de granulados de cloridrato de amiodarona (Lote C).
Aumento de 400x (microscopia óptica)

Figura 28 – Fotomicrografia de granulados de cloridrato de amiodarona (Lote D).
Aumento de 40x (microscopia óptica)

152

Figura 29 – Fotomicrografia de granulados de cloridrato de amiodarona (Lote D).
Aumento de 400x (microscopia óptica)

Figura 30 – Fotomicrografia de granulados de cloridrato de amiodarona (Lote E).
Aumento de 40x (microscopia óptica)
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Figura 31 – Fotomicrografia de granulados de cloridrato de amiodarona (Lote E).
Aumento de 400x (microscopia óptica)

Figura 32 – Fotomicrografia de granulados de cloridrato de amiodarona (Lote F.
Aumento de 40x (microscopia óptica)
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Figura 33 – Fotomicrografia de granulados de cloridrato de amiodarona (Lote F).
Aumento de 400x (microscopia óptica)
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ANEXO 2

TRATAMENTO ESTATÍSTICO DA DISSOLUÇÃO DOS LOTES 1 A 6 DE
CLORIDRATO DE AMIODARONA NOS ESTÁGIOS S1, S2 E S3

Os dados das Tabelas 13 a 18, submetidos à análise estatística, foram
relativos aos processos de dissolução in vitro nos três estágios de dissolução: S1,
S2 e S3.
A Tabela 22 é referente aos dados de dissolução no estágio 1 (S1),
abrangendo os 6 lotes.
Tabela 22 – Resultados de dissolução in vitro no estágio 1 (S1)
Lotes
Resultados

L1

L2

L3

L4

L5

L6

R1

53,12

75,92

71,48

95,00

91,00

93,13

R2

76,71

65,17

79,48

99,32

91,70

97,36

R3

60,13

74,61

81,00

97,82

93,44

101,82

R4

66,58

65,97

75,34

101,35

96,75

100,22

R5

59,13

67,15

75,20

104,30

93,24

96,75

R6

72,87

70,17

77,96

103,51

99,01

95,49

Foi feita a análise de variância, obtendo-se o seguinte resultado:
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Tabela 23 – Análise de variância (dissolução in vitro em S1)
GL

SQ

QM

F(*)

Lotes

5

7029,80

1405,96

58,29

Resíduo

30

723,47

24,12

Total

35

7753,27

Causas de
variação

Onde:
GL = grau de liberdade
SQ = soma dos quadrados
QM = quadrado médio SQ
GL
(*) nível de significância < 0,0001 (altamente significativo)
As médias, todas com um erro padrão de 2,00, foram as seguintes:
L1 = 64,75

L4 = 100,22

L2 = 69,83

L5 = 94,20

L3 = 76,74

L6 = 97,46

Foi aplicado o teste de Turkey, obtendo-se o seguinte resultado:
dms (5%) = 8,62
dms (1%) = 10,51
dms = diferença mínima significativa
Ordenando as médias em ordem decrescente temos:
L4 – 100,22
L6 – 97,46
L5 – 94,20
L3 – 76,74
L2 – 69,83
L1 – 64,75
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As médias unidas pela mesma barra, não diferem significativamente entre si
A Tabela 24 é referente aos dados da dissolução in vitro no estágio 2 (S2),
abrangendo os lotes 1, 2 e 3.
Tabela 24 – Resultados de dissolução in vitro no estágio 2 (S2)
Lotes
Resultados

L1

L2

L3

R1

64,89

61,26

78,13

R2

65,84

55,26

67,47

R3

57,85

56,51

88,08

R4

68,22

54,16

81,48

R5

81,68

59,32

98,02

R6

57,81

55,49

83,97

A análise de variância apresentou o seguinte resultado:

Tabela 25 – Análise de variância (dissolução in vitro em S2)
GL

SQ

QM

F(*)

Lotes

2

2066,20

1033,10

16,45

Resíduo

15

942,11

62,81

Total

17

3008,31

Causas de
variação

(*) nível de significância < 0,0002 (altamente significativo)
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As médias, todas com um erro padrão de 3,24 foram:
L1 = 66,05
L2 = 57,00
L3 = 82,86
Foi aplicado o teste de Turkey, obtendo-se o seguinte resultado:
dms (5%) = 11,88
dms (1%) = 15,65
Ordenando as médias em ordem decrescente temos:
L3 – 82,86
L1 – 66,05
L2– 57,00
As médias unidas pela mesma barra, não diferem significativamente entre si
Os dados do estágio 3 (S3) para os lotes 1,2 e 3 estão representados na
Tabela 26:
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Tabela 26– Resultados de dissolução in vitro no estágio 3 (S3)
Lotes
Resultados

L1

L2

L3

R1

66,75

67,56

94,56

R2

78,92

65,26

78,34

R3

62,34

64,45

78,40

R4

70,10

82,52

72,40

R5

76,55

69,33

83,00

R6

66,74

66,82

87,20

R7

72,55

60,02

70,60

R8

88,09

63,06

72,17

R9

82,33

58,39

77,21

R10

71,70

65,80

83,40

R11

68,76

83,03

74,90

R12

73,92

82,04

80,0

Feita a análise de variância, obteve-se o seguinte resultado:

Tabela 27 – Análise de variância (dissolução in vitro em S3)

GL

SQ

QM

F(*)

Lotes

2

637,46

318,73

5,98

Resíduo

33

1954,57

59,23

Total

35

2592,03

Causas de
variação

(*) nível de significância < 0,9 (altamente significativo)
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As médias, todas com um erro padrão de 3,15 foram:
L1 = 73,23 ± 2,22
L2 = 69,02 ± 2,22
L3 = 79,28 ± 2,22
Foi aplicado o teste de Turkey, obtendo-se o seguinte resultado:
dms (5%) = 11,58
dms (1%) = 15,25
Ordenando as médias em ordem decrescente temos:
L3 – 73,23
L1 – 69,02
L2– 79,28
Há forte evidência de diferença de comportamento entre os lotes.
No sentido de averiguar o comportamento dos três primeiros lotes nos
estágios S1`, S2 e S3, foi feita uma análise envolvendo conjuntamente os dados da
Tabela 28 abaixo:
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Tabela 28– Resultados de dissolução in vitro nos estágios 1, 2 e 3 (S1, S2 e S3)
L1

L2

L3

53,12

75,92

71,48

76,71

65,17

79,48

60,13

74,61

81,00

66,58

65,97

75,34

59,13

67,15

75,20

72,87

70,17

77,96

64,89

61,26

78,13

65,84

55,26

67,47

57,85

56,51

88,08

68,22

54,16

81,48

81,68

59,32

98,02

57,81

55,49

83,97

66,75

67,56

94,56

78,92

65,26

78,34

62,34

64,45

78,40

72,55

60,02

70,60

88,09

63,06

72,17

82,33

58,39

77,21

S1

S2

S3

Tem-se uma seqüência fatorial 3x3 que leva à seguinte análise de variância:
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Tabela 29 – Análise de variância conjunta (dissolução in vitro em S1, S2 e S3)

GL

SQ

QM

F(*)

Lotes (L)

2

2409,72

1204,86

22,59(1)

Estágios (S)

2

119,39

59,70

1,12(2)

Interação LxS

4

879,48

219,87

4,12(3)

Resíduo

45

2400,38

53,34

Total

53

5808,97

Causas de
variação

(1)

Significativo a 0,01% (altamente significativo)

(2)

Não significativo

(3)

Significativo a 0,63% (altamente significativo)

Uma vez que não houve diferença de comportamento entre os estágios 1, 2 e
3, procede-se ao estudo de comportamento dos lotes dentro de cada estágio,
mediante o seguinte desdobramento:
Lotes do estágio 1 da dissolução (S1) ... 2 GL
Lotes do estágio 2 da dissolução (S2) ... 2 GL
Lotes do estágio 3 da dissolução (S3) ... 2 GL
O resultado da análise de variância é apresentado na Tabela 30, descrita
abaixo:
Tabela 30 – Análise de variância em separado (dissolução in vitro em S1, S2 e S3)
GL

SQ

QM

F(*)

Lotes em S1

2

434,41

217,21

4,07

Lotes em S2

2

2066,20

1033,10

19,37

Lotes em S3

2

788,59

394,30

7,39

Estágios

2

119,39

59,70

1,12

Resíduo

45

2400,38

53,34

Causas de
variação

163

Os lotes comportam-se diferentemente dentro de cada estágio. As diferenças
são estatisticamente mais acentuadas no estágio 2 (S2).
As médias, todas com um erro padrão de 2,98 foram:

Tabela 31 – Médias da dissolução in vitro nos estágios 1, 2 e 3 (S1, S2 e S3)
S1

S2

S3

L1

64,75 a

66,05 b

75,16 b

L2

69,83 a

57,00 a

63,12 a

L3

76,74 b

82,86 c

78,54 b

As letras (a, b e c) representam as diferenças entre os lotes. No estágio S1,
os lotes 1 e 2 não apresentam diferenças entre si, mas sãos diferentes em relação
ao lote 3. No estágio S2 os três lotes apresentam diferenças entre si e no estágio S3
o lote 2 difere dos lotes 1 e 3.
As diferenças mínimas significativas, calculadas pelo Teste de Turkey foram:
dms (5%) = 5,90
dms (1%) = 7,47
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ANEXO 3

RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE COMPRIMIDOS DE
CLORIDRATO DE AMIODARONA : RV-830047

O objetivo do ensaio de dissolução só é alcançado se o teste é confiável e
apresentar precisão, exatidão e repetibilidade dos resultados. Para isto o método de
dissolução do cloridrato de amiodarona foi validado para demonstrar que o mesmo é
apropriado, já que a metodologia de dissolução não é farmacopéica.
Em geral, para a abordagem da validação para o método de dissolução
engloba os seguintes aspectos (SKOUG, 1997):
- Especificidade: é a capacidade que o método possui de medir exatamente
um composto na presença de outros componentes (BRASIL, 2003d);
- Exatidão: é a proximidade dos resultados obtidos pelo método em estudo
em relação ao valor verdadeiro. Deve ser determinada após o estabelecimento da
linearidade e da especificidade (BRASIL, 2003d). É expressa pela relação entre a
concentração média determinada e a concentração teórica correspondente;
- Precisão: demonstra a concordância dos resultados das análises efetuadas
ao longo de um dia, com diferentes analistas, aparelhos e laboratórios (também
chamada repetibilidade ou reprodutibilidade). Pode ser verificada em pelo menos
dois lotes de 6 comprimidos a cada dois dias. A média de cada determinação assim
como o desvio padrão ou desvio padrão relativo (coeficiente de variação) de uma
série de medidas (BRASIL, 2003d).
- Estabilidade: deve ser determinada em temperatura ambiente da solução
estoque do fármaco e das diluições de trabalho.
A validação também inclui uma análise estatística de todos os resultados
obtidos.
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Para a metodologia de dissolução de comprimidos de cloridrato de
amiodarona foram feitos os seguintes testes:
1. Aceitabilidade do sistema e repetibilidade entre as leituras;
2. Especificidade;
3. Range / linearidade;
4. Exatidão e precisão;
5. Robustez;
6. Estabilidade das soluções;
Para avaliação dos resultados obtidos foram seguidos os critérios de análise do
ensaio de dissolução (Tabela 6).

1 Teste de aceitabilidade do sistema e repetibilidade entre leituras
Para a finalidade deste estudo, o sistema foi considerado aceitável na
seguinte condição: desvio padrão relativo obtido a partir das leituras de seis leituras
sucessivas: <2%.

2 Especificidade
Neste teste foi demonstrada a capacidade do método em discriminar os
analitos dos componentes da matriz.
A leitura de cada uma das amostras foi analisada:
a) Meio de dissolução;
b) Fármacos puros em diluente;
c) Constituintes da matriz na proporção correspondente ao comprimido em
diluente;
d) Mistura dos ingredientes ativos e constituintes da matriz na proporção
correspondente ao comprimido em diluente;
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A especificidade foi demonstrada pela comparação entre as respostas de
leitura evidenciando-se que os componentes da matriz não interferem na análise do
analito.
3 Range/linearidade
O método foi validado para o intervalo de 10% a 120% da concentração da
solução teste para a dissolução.

4 Exatidão e precisão
O procedimento de exatidão e precisão foi repetido em dois dias por dois
analistas diferentes. Uma função analítica para o cloridrato de amiodarona foi
determinada em cada dia. Esta função foi preparada de acordo com o item
Linearidade.
Para cada dia foi calculado: média das recuperações, desvio padrão e
coeficiente de variação, com os seguintes critérios de aceitação:
Exatidão: os valores de recuperação calculados devem estar entre 95% e
105%.
Precisão intradia e interdia: o coeficiente de variação é menor ou igual a 5%
para a dissolução.

5 Robustez
Robustez é a capacidade do sistema de suportar pequenas variações em
seus parâmetros operacionais. Este teste foi realizado lendo-se uma solução na
concentração da solução teste 100% de cloridrato de amiodarona.
Os seguintes parâmetros operacionais foram alterados e os resultados
registrados:
- Temperatura da solução de leitura – 20% a mais e a menos;
- Diferença da fabricação de diluentes – diferentes fabricantes;
A robustez do método é comprovada se não forem observadas alterações
significativas nos valores de respostas para os parâmetros iniciais e para os
parâmetros alterados.
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6 Estabilidade das soluções

A solução foi preparada com concentração final de 100% da concentração da
solução teste. A recuperação foi calculada como descrito no item exatidão e
precisão.
A solução foi isolada e mantida em temperatura ambiente em balão incolor.
As amostras foram lidas no tempo inicial, após 3, 6 e 24 horas e/ ou outros intervalos
de tempos que a avaliem.
A estabilidade da solução é demonstrada se o desvio padrão relativo para as
recuperações obtidas não for maior que 2%.

Observações gerais:
As equações de reta, curvas de resposta, gráficos e demais estatísticos foram
obtidos no EXCEL.
Para o teste de linearidade a análise estatística baseou-se nos seguintes
itens:
• poder de regressão: o grau em que a reta se ajusta aos pontos
experimentais, avaliado pelo valor de R2;
• gráfico de distribuição dos resíduos: resíduos são a diferença entre o valor
experimental e o determinado pela regressão e sua avaliação gráfica é qualitativa,
devendo estar igualmente distribuídos ao longo dos valores da variável X e acima e
abaixo de zero;
Para o teste de exatidão e precisão a análise estatística baseou-se nos
seguintes itens:
•curva de resposta: valores tabulados da área em função da concentração
para os quais calcula-se a equação da reta de regressão e o R2;
•média aritmética das recuperações obtidas;
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Materiais utilizados no teste de validação:
Para a validação da metodologia de dissolução dos comprimidos de cloridrato
de amiodarona foi utilizado:
- Padrão de trabalho de Cloridrato de Amiodarona: (Lote: PA000982,
Potência: 100,0% (base anidra);
- Placebo da formulação de comprimidos de cloridrato de amiodarona 200 mg.

Resultados e conclusões do teste de validação:

1 Teste de aceitabilidade do sistema e repetibilidade entre as leituras
Tabela 32 – Leituras do teste de aceitabilidade e repetibilidade.
Amiodarona, HCl
Leituras
1
2
3
4
5
6
Média
DPR

C = 0,01026 mg/mL
C = 0,010268 mg/mL
Padrão leitura intradia Padrão leitura interdia
Absorbância
0,52813
0,52588
0,52782
0,52608
0,52784
0,52594
0,52778
0,52580
0,52751
0,52579
0,52768
0,52603
0,52779
0,52592
0,04%
0,02%

Os desvios padrões relativos para as leituras foram considerados aceitáveis,
pois os valores ficaram abaixo de 2%.
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2 Especificidade
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Figura 41. Espectro de absorbância para o diluente, branco de análise – meio de dissolução.
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Figura 42. Espectro de absorbância para o placebo de comprimidos de cloridrato de
amiodarona 200mg.
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Figura 43. Espectro de absorbância para o placebo de comprimidos de cloridrato de
amiodarona 200mg + Padrão cloridrato de amiodarona, nível 100%.

0.5

Absorbance (AU)

0.4

0.3

0.2

0.1

0
200

220

240

260

280

300

320

340

360

380 Wavelength (nm)

Figura 44. Espectro de absorbância para o padrão de cloridrato de amiodarona, nível 100%.
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Figura 45. Espectros sobrepostos das Figuras 41 a 44

Tabela 33 - Média de leituras para o teste de especificidade
Amostra
Padrão cloridrato de amiodarona
Diluente
Placebo 200mg
Placebo contaminado 200mg*

Absorbância
(AU)
0,51185
-0,01266
-0,00664
0,52161

Absorbância
relativa**(%)
100,0%
n/a
n/a
101,9%

* Resposta em função do padrão para a exatidão/ precisão
** Resposta em função do padrão de Amiodarona – primeira linha

Não foram observadas interferências significativas da matriz na leitura para o
padrão de cloridrato de amiodarona. A resposta para o placebo foi negativa, portanto
analiticamente nula. A recuperação está de acordo com o limite aceitável de
exatidão.
3 Range/linearidade
Tabela 34 - Média de leituras para o teste de linearidade com padrão
Cloridrato de Amiodarona – linearidade Padrão
Nível
10%
25%
50%
80%
90%
100%
120%

Concentração
(mg/mL)
0,00103
0,00256
0,00513
0,00820
0,00923
0,01026
0,01231

Leitura 1

Leitura 2

Média

DPR (%)

0,05141
0,13237
0,26012
0,42277
0,47402
0,53088
0,63438

0,05131
0,13154
0,25986
0,42217
0,47375
0,53071
0,63403

0,051
0,132
0,260
0,422
0,474
0,531
0,634

0,14
0,44
0,07
0,10
0,04
0,02
0,04
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Tabela 35 - Média de leituras para o teste de linearidade com padrão + placebo 200 mg
Cloridrato de Amiodarona – linearidade Padrão + Placebo 200mg
Nível
10%
25%
50%
80%
90%
100%
120%

Concentração
(mg/mL)
0,00103
0,00256
0,00513
0,00820
0,00923
0,01026
0,01231

Leitura 1

Leitura 2

Média

DPR (%)

0,05457
0,13271
0,26234
0,42028
0,49928
0,52947
0,63296

0,05453
0,13262
0,26223
0,42010
0,49847
0,52918
0,63276

0,055
0,133
0,262
0,420
0,499
0,529
0,633

0,06
0,05
0,03
0,03
0,11
0,04
0,02

O método é linear para a faixa de concentração de 10 a 120% da
concentração do teste de teor para o cloridrato de amiodarona. O coeficiente de
determinação atende ao critério de aceitação (R > 0,99).
Foi avaliado o intercepto na origem e não há interferência superior a 0,8% em
relação à concentração alvo para as curvas com o padrão, e para as curvas com o
padrão adicionado de placebo de cloridrato de amiodarona de 200mg. Portanto, o
método é linear para a faixa avaliada.

4 Exatidão/precisão
Tabela 36 - Média de leituras para o teste de exatidão com padrão + placebo 200 mg
intradia
Cloridrato de Amiodarona 200mg – intradia
Replicatas
10%
80%
100%
120%
1
0,05434
0,42256
0,53319
0,64125
0,05405
0,42203
0,5335
0,63656
2
3
0,05380
0,42697
0,53315
0,63517
0,05407
0,42385
0,53328
0,63766
Média
DPR (%)
0,50
0,64
0,04
0,50
Tabela 37 – Níveis de recuperação intradia
Cloridrato de Amiodarona 200mg – recuperação
10%
80%
100%
Níveis
Porcentagem relativa – média
102,4%
100,3%
101,0%
(%)

120%
100,6%
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Tabela 38 - Média de leituras para o teste de exatidão com padrão + placebo 200 mg
Cloridrato de Amiodarona 200mg – interdia
Replicatas
10%
80%
100%
120%
1
0,04883
0,42158
0,52707
0,63123
0,04753
0,41901
0,52687
0,63058
2
3
0,04756
0,42108
0,52487
0,63802
0,04797
0,42056
0,52627
0,63328
Média
DPR (%)
1,54
0,32
0,23
0,65
Tabela 39 – Níveis de recuperação interdia
Cloridrato de Amiodarona 200mg – recuperação
Níveis
10%
80%
100%
Porcentagem relativa – média
91,9%
100,7%
100,8%
(%)

120%
101,0%

Apesar de o método apresentar desvios em relação à concentração de 10%
para a recuperação interdia, ele é exato e preciso para a finalidade do teste de
dissolução, de mais ou menos 20% sobre o valor especificado para o intervalo,
segundo a legislação vigente.
Para este intervalo o método é exato porque todos os valores de recuperação
obtidos estão entre 95% e 105% e é preciso porque o coeficiente de variação entre
os placebos contaminados com padrão é inferior a 5%.

5. Robustez

Tabela 40 - Robustez por variação de temperatura ambiente.
Temperatura
Absorbância
(ºC)
20

0,52004

Média

Diferença em função
da temperatura 25ºC

0,52002

1,6%

0,51185

0,0%

0,52787

3,1%

0,51999
25

0,51209
0,51160

30

0,52794
0,52779
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O método é considerado robusto para a variação de temperatura da amostra,
pois as absorbâncias do padrão mantiveram-se dentro da variação aceitável (menor
que 3,1%), mesmo variando-se 20% este parâmetro, assegurando os critérios de
aceitabilidade do sistema.

6 Estabilidade da solução em diluente
Estabilidade das soluções - Temp ambiente - Amiodarona, HCl
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Figura 46 – Estabilidade das soluções em temperatura ambiente

As soluções padrão de cloridrato de amiodarona são estáveis até 24h do
preparo em temperatura ambiente. Para estes tempos e condições, o desvio padrão
relativo a partir das concentrações obtidas foi menor ou igual a 2%.

Resultado
O método de dissolução é válido para a finalidade proposta.
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ANEXO 4

EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA DO MEDICAMENTO TESTE E DO
MEDICAMENTO REFERÊNCIA DE CLORIDRATO DE AMIODARONA

Para se validar o produto, feito com controle do tamanho de partícula dos
cristais e granulados de cloridrato de amiodarona, foi feita equivalência farmacêutica
entre o medicamento teste e o medicamento referência, definido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Dois produtos são farmaceuticamente equivalentes se contém a mesma
quantidade do mesmo fármaco, na mesma forma farmacêutica, se tem padrões
idênticos ou comparáveis e se estão indicados para administração pela mesma via.
Entretanto, equivalência farmacêutica não necessariamente acarreta equivalência
terapêutica, tendo em vista que as diferenças nos excipientes e/ou no processo de
fabricação podem conduzir a diferenças no desempenho do produto.
O estudo de equivalência farmacêutica deve ser realizado entre o
medicamento teste e o medicamento de referência comercializado no País.
Os estudos de equivalência farmacêutica e de perfis de dissolução devem ser
realizados por laboratórios devidamente autorizados pela ANVISA para essas
finalidades, pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde
(Reblas).
O medicamento teste deve cumprir em sua totalidade com os requisitos
farmacopéicos da monografia individual, inscrita na Farmacopéia Brasileira. No caso
de utilização de algum outro código autorizado pela legislação vigente, os requisitos
farmacopéicos da monografia devem ser complementados com os ensaios descritos
em métodos gerais da Farmacopéia Brasileira vigente, para a forma farmacêutica
em estudo. Na falta de monografia farmacopéica oficial, o estudo deve ser realizado
utilizando-se método fornecido pela empresa solicitante, covalidado pelo laboratório
executor do estudo, complementando-se com os ensaios descritos em métodos
gerais da Farmacopéia Brasileira vigente, como é o caso do cloridrato de
amiodarona.
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A figura 47 mostra o gráfico do perfil de dissolução entre o medicamento teste
(azul) e medicamento referência (rosa), onde o eixo x representa o tempo de coleta
de alíquotas em 5, 10, 15, 30 e 45 minutos e o eixo y representa a porcentagem de
dissolução em cada um dos tempos de coleta. Foram analisados 12 comprimidos em
12 cubas do medicamento teste e mais 12 comprimidos do medicamento referência.

Figura 47 – Perfil dissolução medicamento teste x medicamento referência de cloridrato de
amiodarona

De acordo com os resultados obtidos, observa-se que ambos os produtos
apresentam rápida dissolução, com valores superiores a 85% em 15 minutos. Visto
que nestas condições F1 e F2 perdem o poder discriminativo, ficam isentos os
cálculos dos fatores de semelhança e diferença, conforme preconiza a resolução RE
n° 310 de 1° de setembro de 2004.

