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RESUMO
A metformina é um fármaco utilizado no tratamento do diabetes mellitus.
Classifica-se como um ingrediente farmacêutico ativo (IFA) de classe III, alta
solubilidade e baixa permeabilidade. Em termos de processo, uma importante
característica deste IFA é a baixa compressibilidade. Melhorar a compressibilidade
de pós é um desafio constante na indústria farmacêutica pois o aumento da robustez
do processo de compressão favorece a utilização de velocidades de compressão mais
altas e como consequência ocorre o aumento da produtividade em máquina do
produto. A compressibilidade dos pós pode ser melhorada através da fórmula e do
processo de granulação utilizados. A granulação úmida é um dos processos mais
amplamente difundidos na indústria farmacêutica sendo que o conceito mais utilizado
é o da produção de grânulos por batelada. Este processo pode ser utilizado para
produções de diferentes tamanhos sendo o lote mínimo e máximo limitado pelo
tamanho do equipamento. O conceito de processo contínuo é comumente relacionado
a grandes escalas, porém pode ser aplicado para produções de diferentes
capacidades. Nesse caso o tamanho do lote é limitado pelo tempo do processo. O
objetivo do presente trabalho é o desenvolvimento do processo de granulação de
cloridrato de metformina através de high shear mixer e extrusora dupla rosca. O
primeiro é caracterizado como granulação por batelada e o segundo por granulação
contínua. Também foram avaliados o preparo e a caracterização física de
comprimidos de metformina na dosagem de 500 mg, e seus granulados, obtidos por
ambos processos. A caracterização por análise física do IFA e dos granulados foram
realizados através da distribuição do tamanho de partícula, fluxo, densidade, umidade,
análise de calorimetria e microscopia eletrônica de varredura. Os comprimidos foram
avaliados através da caracterização por análise física: peso médio, dureza, friabilidade
e desintegração. A comparação entre os dois processos desenvolvidos mostrou que
a extrusora fornece um granulado mais robusto nos parâmetros testados com maiores
resultados de densidade aparente (cerca de 0,52 g/mL enquanto que em HSM 0,45
g/mL) e compactada (cerca de 0,64 g/mL enquanto que em HSM 0,55 g/mL), perfil
granulométrico com tamanho de partículas maiores, onde observa-se uma
predominância de tamanho pequeno, com cerca de 55 – 72% do total do granulado
menor que 250µ para o granulado obtido em HSM, observa-se cerca de 28 – 45% do
total do granulado menor que 250µ para o granulado obtido em EDR. Ainda realizando
a mesma comparação, nota-se também um aumento considerável da quantidade de
partículas maiores que 425µ, cerca de 16 – 26% para o granulado obtido em HSM e
cerca de 38 – 55% para o granulado obtido em EDR. Maiores durezas (cerca de 13,3
kp enquanto que em HSM 12,1 kp) e resultados mais baixos de friabilidade (cerca de
0,25% enquanto que em HSM 0,45%) além de melhores resultados de fluxo.

Palavras chave: Granulação contínua; extrusora dupla rosca; cloridrato de
metformina; compressibilidade.

ABSTRACT
Comparison between granulation processes and formulation of metformin
hydrochloride using a high shear mixer and twin screw extruder
Metformin is a drug used to treat diabetes mellitus. It’s classified as a class III
active pharmaceutical ingredient (API), with high solubility and low permeability. In
terms of process, an important feature of this API is low compressibility. Improving
compressibility of powders is a constant challenge in pharmaceutical industry as
increasing the robustness of compression process supports the use of higher
compression speeds and as a consequence there is an increase in machine
productivity of products. Compressibility of powders can be improved by the formula
and granulation process employed. Wet granulation is one of the most widespread
processes in the pharmaceutical industry and the most widely used concept is batch
production of granules. This process can be used for productions of different sizes of
batches with the minimum and maximum lot limited by the size of equipment. The
concept of continuous process is commonly related to large scale, but can be applied
to productions of different capacities. In this case the lot size is limited by the process
time. The aim of the present work is the development of metformin hydrochloride
granulation process through high shear mixer and double screw extruder. The first is
characterized by batch granulation and the second by continuous granulation.
Preparation and physical characterization of 500 mg metformin tablets and their
granules obtained by both processes was also evaluated. The characterization by
physical analysis of the API and the granules was performed through distribution of
particle size, flow, density, humidity, calorimetry analysis and scanning electron
microscopy. Tablets was evaluated by characterizing by physical analysis: average
weight, hardness, friability and disintegration. Comparison between two developed
processes showed that the extruder provides a more robust granulate in the tested
parameters with higher results of apparent density (about 0.52 g / mL whereas in HSM
0.45 g / mL) and compacted (about 0.64 g / mL whereas in HSM 0.55 g / mL),
granulometric profile with larger particle size, where a predominance of small size is
observed, with about 55 - 72% of total granule less than 250µ for granules obtained
in HSM, it is observed about 28 - 45% of the total granules less than 250µ for granules
obtained in EDR. Making the same comparison, there is also a considerable increase
in the amount of particles larger than 425µ, about 16 - 26% for granules obtained in
HSM and about 38 - 55% for granules obtained in EDR. Higher hardnesses (about
13.3 kp while in HSM 12.1 kp) and lower friability results (about 0.25% while in HSM
0.45%) in addition to better flow results.

Key Words: Continuous Granulation; twin screw extruder; metformin hydrochloride;
compressibility.
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1 INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA
O diabetes mellitus é uma doença crônica, que acomete cerca de 422 milhões
de adultos (dado de 2014) e causou a morte de 1,5 milhões de pessoas em 2012
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016). Caracterizada pelo comprometimento do
metabolismo da glicose, cujo controle glicêmico inadequado resulta no aparecimento
de graves complicações que reduzem a expectativa de vida e comprometem a
qualidade de vida do portador desta doença (BRASIL, 2007).
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que 16 milhões
de brasileiros sofrem de diabetes. Ainda de acordo com esse mesmo estudo, a
taxa de incidência da doença cresceu nos últimos 10 anos 61,8%, sendo que o
Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países com o maior número de casos. Vários
fatores desempenham papel importante em países em desenvolvimento como
obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada (PIMENTEL, 2018).
A metformina é um fármaco amplamente utilizado no tratamento do diabetes
mellitus e está contemplada na lista de medicamentos e insumos que devem ser
disponibilizados na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), destinados ao
monitoramento da glicemia capilar dos portadores de diabetes mellitus, nos termos da
Lei Federal nº 11.347, de 2006 (BRASIL, 2007). É o antidiabético mais usado no Brasil
e nos Estados Unidos, onde foi prescrita quase 35 milhões de vezes em 2006 como
genérico (PALHEIRO, 2010). De acordo com o relatório Close-Up International (2018),
o Glifage XR, que é a metformina de liberação prolongada da Merck, é o segundo
medicamento mais vendido em unidades no ranking dos TOP 100 produtos do Brasil
com 41,1 milhões de unidades vendidas. Um aumento de cerca de 22% quando
comparado ao ano anterior de 2017. No mesmo relatório, a metformina do Laboratório
Teuto aparece em 26º posição com 11,8 milhões de unidades sendo o aumento de
cerca de 45% quando comparado a 2017, a metformina da Prati Donaduzzi na 34º
posição com 10,1 milhões de unidades e um aumento aproximado de 19% ao ano
anterior e a metformina da Merck na 92º posição com 5,6 milhões de unidades
vendidas e um aumento de cerca de 2% com relação a 2017. Totalizando um número
de unidades vendidas em 2018 de cerca de 68,6 milhões de unidades (CLOSE-UP
INTERNATIONAL, 2018). Lembrando que esse ranking representa o número de
unidades vendidas em farmácias e não leva em consideração a produção dedicada à
distribuição do medicamento pelo SUS.
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Considerado um fármaco de classe III e, portanto, alta solubilidade e baixa
permeabilidade. Uma das principais características da metformina é a baixa
compressibilidade e alta solubilidade da molécula, o que muitas vezes torna esse
material um fármaco modelo nestes quesitos (SANJAY; PATEL, 2009). O fato da
metformina apresentar um grave problema de compressibilidade torna o processo de
obtenção do comprimido moroso, o que indica a necessidade de desenvolvimento de
um processo de manipulação adequado e robusto para minimizar tais problemas e,
garantir a produtividade dos lotes com a qualidade requerida pela legislação vigente,
no caso do Brasil: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Melhorar a compressibilidade de pós é um desafio constante na indústria
farmacêutica por diversos motivos, tais como aumentar a robustez do processo de
compressão favorecendo a utilização de velocidades de compressão mais altas.
Como consequência ocorre o aumento da produtividade em máquina do produto, bem
como a produção de comprimidos de qualidade superior.
A compressibilidade dos pós pode ser melhorada através da formulação e do
processo de granulação utilizados. Os atributos desejados do granulado são
controlados através da formulação e do processo. A granulação é definida como
aglomerados feitos de partículas primárias e os métodos de granulação podem ser
divididos em 2 tipos: úmido, onde se utiliza um líquido para aglutinar as partículas
primárias, e seco, onde não se utiliza líquido. Eles também podem ser divididos em
processos contínuos ou de batelada ou lote (DJURIC, 2008).
Uma vez que a metformina é um ativo utilizado em altas concentrações na
formulação, dosagens de 500 e 850 mg variando de 50 – 90% de ativo na formulação,
o problema da compressibilidade torna-se evidente. Desta forma a escolha do
processo de fabricação do produto torna-se essencial para garantir a produtividade e
a qualidade do mesmo. Além disso, o fato da metformina ser fornecida pelo SUS
agrega uma característica de produção em larga escala, com altos volumes
envolvidos, o que justifica a utilização de um processo contínuo.
Quando se trata da obtenção de um comprimido por uma via tradicional –
sistema de batelada de alto corte (high shear mixer), e por uma via não tradicional –
extrusora dupla rosca, deseja-se obter um granulado robusto e de alta
compressibilidade. Neste caso, as amostras obtidas precisam ser avaliadas em
termos de efetividade do processo de granulação. Assim, técnicas de análise físicoquímicas tais como, distribuição do tamanho de partícula, morfologia, fluxo, densidade
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e umidade dos granulados, bem como peso médio, dureza, friabilidade e
desintegração dos comprimidos, são utilizadas na avaliação e caracterização dos
processos.
Em função do que já foi exposto até o momento o objetivo geral deste trabalho
é a comparação de processos de obtenção e formulação de cloridrato de metformina
através de granulação convencional por batelada em high shear mixer e granulação
contínua em extrusora dupla rosca.

2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
O objetivo geral do presente trabalho é a comparação de processos de
obtenção e formulação de cloridrato de metformina através de granulação
convencional por batelada em high shear mixer e granulação contínua em extrusora
dupla rosca.

2.2 Objetivos específicos
a) caracterização por análise física do cloridrato de metformina: distribuição do
tamanho de partícula, fluxo, densidade, umidade, DSC, TGA e MEV;
b) produção dos granulados de metformina através das tecnologias de granulação
úmida via high shear mixer e extrusora dupla rosca;
c) caracterização por análise física dos granulados: distribuição do tamanho de
partícula, fluxo, densidade, umidade, DSC e TGA para alguns lotes
selecionados, MEV para alguns lotes selecionados;
d) produção dos comprimidos de cloridrato de metformina na dosagem de 500
mg;
e) caracterização por análise física dos comprimidos: peso médio, dureza,
friabilidade, desintegração;
f) seleção da tecnologia mais adequada para propiciar o maior aumento na
compressibilidade do produto a fim de aumentar a produtividade do produto em
máquina compressora.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Cloridrato de Metformina

A metformina (Figura 1) é um fármaco pertencente a um grupo de
medicamentos denominados biguanidas, que atua como hipoglicemiante oral e é
utilizada no tratamento do diabetes mellitus insulina não dependente: diabetes tipo 2
(MERCK, 2017). O mecanismo de ação da metformina ainda é incerto, mas sabe-se
que a principal responsável pela atividade hipoglicemiante da metformina é uma
redução da produção de glicose no fígado, além de diminuição da absorção de glicose
no trato gastrointestinal e aumento na sensibilidade à insulina (MERCK, 2017;
SANTOMAURO JR et al., 2008).
Figura 1 – Estrutura química da metformina

Fonte: Drugbank (2017a)

Como medicamento é utilizada na forma de cloridrato com CAS number 111570-4, peso molecular 165,625, solubilidade em água 1,38 mg/mL, log P -1,8, ponto
de fusão de 223 – 226 °C e pka 12,33 (DRUGBANK, 2017b), sendo considerada um
fármaco de alta solubilidade.
A fórmula cloridrato de metformina 500 mg, que é o objeto deste estudo, é
administrada como comprimido revestido por via oral e é indicada para o tratamento
da diabetes mellitus tipo 2.
Além da redução de ocorrências das complicações causadas pelo diabetes, a
metformina é o único anti-diabético oral comprovadamente capaz de prevenir
complicações cardiovasculares (UK PROSPECTIVE DIABETES STUDY – UKPDS
GROUP, 1998). Também é incapaz de provocar por si só a hipoglicemia, pois não
aumenta ou estimula secreção de insulina, que é uma vantagem frente a outros
fármacos como a glibenclamida (KILO et al., 2003).
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A metformina é um fármaco utilizado em altas doses e por isso apresenta
inúmeros desafios no processo produtivo. Ela é comercializada nas dosagens de 500,
850 e 1000 mg (MERCK, 2017), o que ocasiona uma preocupação com relação ao
tamanho do comprimido e à deglutição. Além desse aspecto, a metformina é ainda
mais desafiadora devido às características do pó. É um fármaco usualmente citado
como exemplo de baixa compressibilidade, principalmente em presença de umidade.
Apesar da metformina não apresentar alta absorção de água em condições normais
de processo, devido a sua alta solubilidade, qualquer quantidade mínima de água
pode causar a solubilização de parte desse ativo. A migração de água ou mesmo uma
desorção pode causar a formação de pontes sólidas que estão relacionadas à redução
de fluxo do material e no momento da compressão também pode causar aderência
nos punções, com a provável ocorrência de picking (LAKSHMAN et al., 2011) e
problemas para obtenção da dureza adequada dos comprimidos, o que muitas vezes
pode inviabilizar as etapas seguintes do processo como revestimento e emblistagem.
Os processos mais utilizados para a produção industrial de metformina
comprimidos, para minimizar a baixa compressibilidade do fármaco, são as
granulações úmida e seca. O objeto deste trabalho é explorar a obtenção de
comprimidos de metformina por dois processos de granulação úmida diferentes:
granulação por batelada em high shear mixer e granulação contínua por extrusora
dupla rosca. Estes processos serão detalhados nos tópicos subsequentes.

3.2 Polímeros
3.2.1 Plasdone™ K 29-32 PVP

De acordo com o Handbook of Pharmaceutical Excipients (2009), o PVP
(povidona) é um polímero sintético constituído basicamente por uma cadeia linear de
grupos 1-vinil-2-pirrolidona, que pode variar com relação ao grau de polimerização
gerando diferentes pesos moleculares. A estrutura química da povidona pode ser vista
na Figura 2.
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Figura 2 – Estrutura química do polímero Plasdone™ PVP

Fonte: Catálogo Ashland (2010)

Este polímero é caracterizado por sua viscosidade em solução aquosa e pelo
valor de K. Este último é determinado através de equações que consideram os valores
de viscosidade relativa da solução em água e a concentração da mesma
(HANDBOOK OF PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS, 2009). Os pesos moleculares
da povidona podem ser observados no Quadro 1.
Quadro 1 – Pesos moleculares da povidona
Valor de K
Peso molecular aproximado
12

2.500

15

8.000

17

10.000

25

30.000

30

50.000

60

400.000

90

1.000.000

120

3.000.000

Fonte: Handbook of Pharmaceutical Excipients (2009)

O material se apresenta sob a forma de pó fino, de coloração branca a creme,
inodoro ou quase inodoro e higroscópico.
A manufatura do PVP é realizada através do processo de Reppe. Este
processo inicia-se através da reação entre acetileno e formaldeído na presença de um
catalisador a base de cobre para obtenção do butinediol, o qual é hidrogenado para
butanediol, seguido de uma ciclodehidrogenação para formar butirolactona. A
pirrolidona é produzida através da reação da butirolactona com amônia. Na sequência
é realizada uma reação de vinilação, na qual a pirrolidona e o acetileno reagem sob
pressão. O monômero vinilpirrolidona é então polimerizado na presença de
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catalisadores para obtenção da povidona (HANDBOOK OF PHARMACEUTICAL
EXCIPIENTS, 2009).
As propriedades físicas e mecânicas do polímero podem variar de acordo com
seu peso molecular, o que o torna mais ou menos indicado para diferentes aplicações.
De forma geral, à medida que o peso molecular do polímero aumenta, a viscosidade
da solução, Tg (temperatura de transição vítrea) e as propriedades de adesividade
aumentam. Quanto mais baixo o peso molecular, mais rápida é a taxa de dissolução,
a absorção oral e a excreção do polímero (CATÁLOGO ASHLAND, 2010).
Os pesos moleculares dos graus mais comumente utilizados bem como seus
respectivos valores de K, Tg e principais aplicações podem ser avaliadas no Quadro
2.
Quadro 2 – Graus de povidona utilizados em diferentes aplicações farmacêuticas
Produto
Valor de K
Média do peso Tg (°C)
Aplicações
molecular
Povidona K12

10,2 – 13,8

4.000

120

Baixa viscosidade,
excelentes propriedades

Povidona K17

16,0 – 17,5

10.000

126

solubilizantes e inibidores
de cristalização
Baixa viscosidade,
aglutinante para

Povidona K25

24,0 – 26,0

34.000

160

granulação úmida na
concentração de uso de 3
– 6%
Baixa viscosidade,
excelente aglutinante para
granulação úmida na
concentração de uso de 2

Povidona K30

29,0 – 32,0

58.000

164

– 5%, propriedades
solubilizantes, de inibição
da cristalização e rápida
dissolução em dispersões
sólidas obtidas via spray
drying e extrusão a quente
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Produto

Valor de K

Média do peso

Tg (°C)

Aplicações

molecular
Alta viscosidade,
aglutinante para
Povidona K90

85,0 – 95,0

1.300.000

174

granulação úmida,
excelente para altas doses
de IFAs e ativos de baixa
compressibilidade

Fonte: adaptado do Cátalogo Ashland (2010)

A etapa final de secagem do polímero é realizada via spray drying, com
exceção do PVP K90, o que confere uma característica esférica às partículas,
conferindo um bom fluxo que favorece as etapas de mistura. As propriedades da
partícula tais como tamanho de partícula, densidade aparente e densidade batida
podem ser verificadas no Quadro 3.
Quadro 3 – Propriedades da partícula de povidona
Material
Média típica de
Densidade aparente
tamanho de partícula

Densidade batida

típica (g/mL)

típica (g/mL)

(microns µ)
Povidona K12

50

0,42

0,54

Povidona K17

50

0,44

0,60

Povidona K25

60

0,38

0,49

Povidona K30

80

0,36

0,47

Povidona K90

200

0,32

0,46

Fonte: adaptado do Catálogo Ashland (2010)

Para a execução deste trabalho foi escolhido o PVP K 30 porque é o grau de
polímero utilizado no produto referência (metformina do fabricante Merck) e em seus
genéricos.
3.2.2 Klucel™ HPC EXF

De acordo com o Handbook of Pharmaceutical Excipients (2009), o HPC
(hidroxipropilcelulose) é um éter de celulose parcialmente substituído. Ele está
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disponível comercialmente em diferentes graus os quais possuem diferentes pesos
moleculares e viscosidades. A estrutura química do HPC pode ser vista na Figura 3.
Figura 3 – Estrutura química do polímero Klucel™ HPC

Fonte: Catálogo Ashland (2017)

O HPC é produzido através de uma reação alcalina da celulose com óxido de
propileno em condições de temperatura e pressão elevadas. O óxido de propileno
pode ser substituído na celulose na ligação éter nas 3 hidroxilas reativas presentes
em cada monômero de anidroglicose da cadeia de celulose (CATÁLOGO ASHLAND,
2017; HANDBOOK OF PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS, 2009). Um grau de
substituição de 2,5 (DS = 2,5) é mostrada na Figura 3.
De acordo com o fabricante Ashland, o Klucel™ HPC é produzido em diversos
graus. Sete tipos de viscosidades são disponíveis: EL, E, L, J, G, M e H, com
diferentes tamanhos de partículas e indicações de mercados. O grau X, por exemplo,
indica tamanho de partícula micronizado, enquanto a nomenclatura PH indica que o
produto apresenta grau farmacêutico. Algumas viscosidades e pesos moleculares
podem ser visualizadas no Quadro 4.
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Quadro 4 – Viscosidades e pesos moleculares do Klucel™ HPC
Grau
Concentração em água / viscosidade em Brookfield
(25°C, livre de umidade, mPa.s)
1%
HF Pharm

2%

5%

Peso
molecular*

10%

1500 - 3000

Daltons
1.150.000

MF Pharm

4000 – 6500

850.000

GF Pharm

150 – 400

370.000

JF Pharm

150 - 400

140.000

LF Pharm

75 - 150

95.000

EF Pharm

300 – 600

80.000

ELF Pharm

150 - 300

40.000

*medido por cromatografia por exclusão de tamanho
Fonte: adaptado do Catálogo Ashland (2017)

O HPC é um polímero não iônico que possui uma combinação muito
interessante de propriedades. Ele combina solubilidade em água e solventes
orgânicos, além de uma alta termoplasticidade dentre outras características
(CATÁLOGO ASHLAND, 2017) que o fazem ser um excipiente de eleição para
diferentes funcionalidades, tais como agente de revestimento de comprimidos,
emulsificante, estabilizante, suspensor, aglutinante e modificador de reologia. Sendo
portanto um material amplamente utilizado em formulações farmacêuticas orais e
tópicas (HANDBOOK OF PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS, 2009).
No Quadro 5 a seguir pode ser identificada a versatilidade de uso do HPC em
suas principais aplicações e concentrações de uso.
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Quadro 5 – Utilizações típicas do Klucel™HPC e suas concentrações de uso
Klucel™ HPC –
Liberação imediata
Matriz de liberação
Filme de
grau

Concentração de uso

controlada

revestimento

(P/P)

Concentração de uso

(P/P)

(P/P)
ELF Pharm

2 – 6%

~5%

EF Pharm

2 – 6%

~5%

LF Pharm

2 – 6%

~5%

JF Pharm

15 – 35%

GF Pharm

15 – 35%

MF Pharm

15 – 35%

HF Pharm

15 – 35%

Fonte: adaptado do Catálogo Ashland (2017)

A hidroxipropilcelulose se apresenta como um pó branco a levemente
amarelado, inodoro e insípido (HANDBOOK OF PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS,
2009). As propriedades físico-químicas mais relevantes deste material estão descritas
a seguir no Quadro 6.
Quadro 6 – Propriedades físico-químicas do Klucel™ HPC
Teste
Especificação da planta produtiva
Tamanho de partícula

Micronizado: malha 250 µ: 99,9%, malha
177 µ < 90%, malha 149 µ < 80%

Moles de substituição

2,0 – 4,1

pH

5–8

Resíduo de ignição, %

≤ 0,8

Temperatura de amolecimento, °C
Tg, °C

100 – 150
0 e 120

Chumbo, ppm (máx)

10

Metais pesados, ppm (máx)

20

Sílica, %
Grupos Hidroxipropoxi, %
Fonte: adaptado do Catálogo Ashland (2017)

≤ 0,6
53,4 – 80,5
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3.3 Processos de granulação empregando cloridrato de metformina e processos
estudados neste trabalho
Como citado no item 3.1 – Cloridrato de Metformina deste estudo, a
metformina possui baixa compressibilidade sendo assim necessário a aplicação de
técnicas de granulação para melhorar essa característica (LAKSHMAN et al., 2011).
Além disso, o processo de granulação também contribui para melhoria das
propriedades de fluxo do pó, previne a segregação de partículas e melhora a
uniformidade dos produtos finais, pela redução nas diferenças de granulometria entre
os lotes das matérias-primas (AUGSBURGUER; VUPPALA, 1997 apud SOUZA,
2012; PARIKH, 2005; MONTEYNE et al., 2016).
A granulação é um processo que consiste na formação de partículas de
tamanhos maiores, através do contato e aglomeração de partículas primárias
(DHENGE et al., 2012; SALEH et al., 2015). As tecnologias para granulação são
divididas em dois tipos: seca e úmida. No primeiro tipo, em geral, são utilizados rolos
de compactação para fazer a granulação, e no segundo tipo, o processo pode ser
realizado com diferentes equipamentos, como high shear mixer e leito fluidizado, e é
necessário a presença de um agente aglutinante (LEE, 2012; MEIER et al., 2016).
Atualmente vários processos de granulação da metformina são aplicados,
podendo ser divididos em processos de granulação úmida e de granulação por hot
melt, os quais diferem no tipo de agente aglutinante utilizado.
A granulação úmida consiste na distribuição de uma solução com agente
aglutinante sobre o pó a ser granulado e conforme esta solução é adicionada, ocorre
a união entre partículas de pó fino formando assim o grânulo (ENNIS, 2005).
A granulação por hot melt difere da granulação úmida por não utilizar o agente
aglutinante na forma de solução. Nesta técnica o agente aglutinante se apresenta na
forma sólida ou semi sólida em temperatura ambiente, e se funde a uma temperatura
abaixo do ponto de fusão do ativo farmacêutico. A mistura ao ser aquecida faz com
que o agente aglutinante se torne líquido e assim se aglomere com as partículas de
pó formando o grânulo (WONG; CHEONG; HENG, 2005).
A formação dos grânulos por via úmida envolve, de modo geral, os
mecanismos de umedecimento e nucleação, coalescência ou crescimento,
consolidação e atrito ou quebra (Figura 4). No primeiro deles, a solução com agente
aglutinante começa a umedecer o pó fino e seco, e as partículas primárias se
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combinam, através da formação de pontes líquidas, constituindo pequenos grânulos
ou núcleos. Em seguida, as colisões entre dois grânulos, grânulos com o pó e/ou
grânulos com a parede do equipamento promovem o crescimento dos grânulos. Na
fase de consolidação, as características dos grânulos (tamanho, densidade e
porosidade) são definidas. Os grânulos já consolidados podem ser frágeis e/ou sofrer
rupturas devido ao cisalhamento nos equipamentos ou durante o manuseio do produto
(ENNIS, 2005; LEE, 2012). A resistência dos aglomerados após a etapa de secagem
depende da dureza das pontes sólidas que se formam durante o processo (GHEBRESELLASSIE, 1989 apud WONG; CHEONG; HENG, 2005).
Figura 4 – Mecanismos envolvidos na formação de grânulos por via úmida

Fonte: Adaptado de Ennis (2005)

De modo geral, a qualidade dos granulados obtidos é influenciada por
características dos componentes da formulação, tipo de granulador selecionado e
parâmetros de processo (tempo e velocidade de mistura, por exemplo) (BEER et al.,
2014; CAVINATO et al., 2011).
Em função das características do cloridrato de metformina: alta solubilidade,
baixa permeabilidade, baixa compactabilidade e compressibilidade, alta dose, alto teor
nas formas farmacêuticas, este ativo é considerado muitas vezes um fármaco modelo
para diferentes estudos. Além dos estudos de granulação que serão descritos a seguir
tais como granulação úmida em high shear mixer, leito fluidizado, extrusora dupla
rosca e granulação por aquecimento em high shear mixer e extrusora dupla rosca,
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existem muitos outros estudos como desenvolvimento de processos via spray drying,
obtenção de formas farmacêuticas gastroretentivas e mucoadesivas, bombas
osmóticas e etc. Alguns desses trabalhos são descritos a seguir.
Al-Zoubi, Odeh e Nikolakakis (2017) investigaram a habilidade de diferentes
polímeros hidrofílicos para melhorar o comportamento de compressão do cloridrato
de metformina após spray drying em solução aquosa. Foi comparado a metformina
spray dried sem adjuvantes e com polímeros. Este último ocasiona um aumento do
conteúdo de sólidos amorfos associado a um aumento na deformabilidade/ligações
interparticulares

e

redução

da

força

de

ejeção.

A

compactabilidade

e

compressibilidade foram melhoradas consideravelmente através de co-spray drying
com polímeros aniônicos (alginato de sódio e carboximetilcelulose sódica - CMC) e foi
reduzida através do mesmo processo com PVP e copovidona quando comparados ao
processo do ativo sem aditivos. A força de ejeção também foi avaliada e apresentou
os melhores resultados com hidroximetilpropilcelulose (HPMC) e copovidona. A
classificação por ordem de efetividade fornece o seguinte resultado: alginato de sódio
> HPMC > CMC > copovidona > PVP.
Barot et al. (2010) trabalharam em um estudo para desenvolver um cloridrato
de metformina compressível através do processo de spray drying com a utilização de
um polímero. O cloridrato de metformina foi dissolvido em soluções contendo o
polímero PVP K30 em concentrações variadas de 0-3%. Essas soluções passaram
pelo processo de spray drying e foram avaliados os parâmetros de rendimento,
propriedades de fluxo e compressibilidade. O ativo spray dryed com 2% de PVP K30
apresentou excelentes propriedades de fluxo e perfil de compressibilidade.
Priyadarshini et al. (2016) realizaram um trabalho para desenvolver um
comprimido de liberação prolongada gastroretentivo com metformina baseado em
uma matriz de polimetacrilamida-g-gelana (Pmaa-g-GG)-goma de semente de
tamarindo (TSG). Nesta formulação foi adicionado bicarbonato de sódio como agente
de gastroretenção (para favorecer a flotação) e a mesma foi otimizada por desenho
fatorial. Foram realizadas diversas análises para avaliar o tempo de mucoadesão
assim como o perfil de liberação do fármaco.
Corti et al. (2008) desenvolveram uma formulação de metformina de liberação
prolongada levando em consideração a baixa biodisponibilidade e o curto tempo de
meia vida do fármaco. A absorção da metformina é limitada ao trato gastro intestinal
superior. A estratégia proposta foi baseada em comprimidos matriciais de compressão
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direta de uma combinação de metformina, triacetil-β-ciclodextrina e um material
polimérico. Foram testados diferentes polímeros: HPMC, goma xantana, quitosana,
etilcelulose, Eudragit™ e Precirol™.
Qin et al. (2014) realizaram um trabalho para o desenvolvimento de uma forma
farmacêutica de liberação prolongada com a tecnologia de bomba osmótica. O
comprimido

foi

desenvolvido

para

liberar

a

metformina

e

a

repaglinida

simultaneamente através de uma cinética de ordem zero, para tanto o comprimido foi
concebido com 3 camadas, cada ativo em uma camada separada por outra camada
push layer. Em seguida foi realizada uma camada de revestimento. Foram estudados
diferentes agentes osmóticos, quantidade de formador de poros presente na película
de revestimento, ganho de peso do revestimento e diâmetro do orifício. Foram
realizados estudos “in vitro” e “in vivo” em beagles para comprovar a co-relação “in
vivo” x “in vitro”.

3.3.1 Granulação úmida via High Shear Mixer

Atualmente é a forma mais convencional para a obtenção de grânulos de
cloridrato de metformina, esta afirmação pode ser comprovada com as inúmeras
literaturas encontradas que têm o propósito de comparar processos ou melhorar
fórmulas, na qual os grânulos obtidos por granulação úmida por high shear mixer
servem como resultado padrão. Este processo é objeto de estudo deste trabalho.
Os granuladores de alto corte, conhecidos mundialmente como high shear
mixer, constituem o processo de granulação úmida para aglomeração das partículas
mais extensivamente utilizado na indústria farmacêutica. E é por isso considerada
uma técnica tradicional de granulação por batelada ou lote. Dentre os equipamentos
de alto corte mais utilizados na indústria farmacêutica nacional estão as marcas
Vector, Diosna, GEA, Bohle, Glatt, Comasa e Cronimo. Eles diferem entre si com
relação ao formato e posições do impelidor e chopper bem como na velocidade de
rotação dos mesmos.
Esses granuladores têm como componentes básicos: um recipiente de aço
inoxidável, um impelidor e um chopper (Fotografia 1 e 2). Durante o processo de
granulação, as partículas sofrem uma aglomeração à medida que a solução
aglutinante é adicionada à mistura de pós com a simultânea mistura e cisalhamento
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do sistema de alto corte. Como consequência ocorre o crescimento dos grânulos
(BADAWY et al., 2012).
Fotografia 1 – High shear mixer, marca Diosna, modelo/tipo P 1-6

Fonte: Autora
Fotografia 2 – Interior do recipiente com indicação do impelidor e chopper

Chopper

Impelidor

Fonte: Autora
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Os parâmetros mais importantes de controle durante este processo de
granulação são a velocidade do impelidor, que é o responsável pela mistura dos pós
e pela formação e crescimento dos grânulos, e a velocidade do chopper, responsável
pelo cisalhamento e controle do crescimento dos grânulos impedindo a formação de
aglomerados grandes e desuniformes. Dessa forma, o controle preciso dos
parâmetros do processo leva a obtenção de um granulado de acordo com os atributos
críticos desejados ou ideais para o produto (BADAWY et al., 2012).
Além dos parâmetros de processo citados, as variáveis de formulação
também interferem nas propriedades físicas dos grânulos obtidos. Dentre elas, a
composição da formulação e as características das matérias-primas (como a
distribuição de tamanho de partículas), as quais podem modificar a quantidade de
solução com agente aglutinante necessária, e o tipo de agente aglutinante empregado
(GOKHALE; SUN; SHUKLA, 2005).
Algumas das vantagens da granulação com o uso deste equipamento são:
menor tempo de processo, utilização de menor quantidade de solução aglutinante,
obtenção de grânulos com menor variação na distribuição de tamanho e menor
produção de pó fino durante o processo. Entretanto, há necessidade da etapa de
secagem após a aglomeração (GOKHALE; SUN; SHUKLA, 2005).
Cantor, Kothari e Koo (2009) desenvolveram um trabalho para avaliar a
influência das propriedades mecânicas intrínsecas de fármacos e diferentes
processos de granulação com diferentes aglutinantes nas propriedades física e
mecânica de granulados com alto conteúdo de fármacos após a granulação úmida.
Foram testadas formulações com paracetamol, metformina e aspirina os quais são
respectivamente frágil, viscoelástico e dúctil. Foram realizadas granulações úmidas
em high shear mixer da forma convencional e binder foam. A solução de HPC foi
escolhida porque possui viscosidade e tensão superficial adequadas para gerar
espuma de alta qualidade e baixa densidade. Para o ativo metformina, que é
viscoelástico, a foam granulation não aumentou a plasticidade do material e a
granulação úmida convencional forneceu a melhor vantagem para a metformina.
Cai et al. (2013) Propuseram uma nova metodologia que permite um
desenvolvimento rápido e eficiente de formulações com alto conteúdo de princípios
ativos (>85%) via granulação úmida em high shear mixer. Foram realizadas
correlações entre as propriedades dos ativos, tipos de aglutinantes, quantidade de
fluido granulante e os atributos do produto. Foram estudados 3 fármacos: sinvastatina,
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etoricoxibe e cloridrato de metformina. Esses compostos diferem de forma significativa
em tamanho de partícula, molhabilidade e solubilidade. Os compostos foram
granulados em high shear mixer da marca Diosna utilizando-se dois aglutinantes a
seco: Klucel™ HPC EXF e PVP K30. A solução aglutinante foi preparada com
surfactante dodecil sulfato de sódio e outros excipientes foram utilizados como
celulose microcristalina 102, croscarmelose sódica, amido de milho e estearato de
magnésio.
He et al. (2014) executaram um trabalho para desenvolver um comprimido
flotante dupla camada de metformina e pioglitazona, onde a metformina possui
liberação prolongada e a pioglitazona imediata. Esses fármacos possuem
mecanismos de ação complementares de modo que uma terapia combinada com eles
é altamente desejável. Ambas camadas foram produzidas via granulação úmida e
secas em estufa estática. A formulação otimizada utilizou na camada de metformina:
HPMC K100M (agente de modulação do perfil de dissolução), álcool estearílico
(agente lipofílico de baixa densidade para favorecer a flotação do comprimido),
bicarbonato de sódio (para produção de gás carbônico e favorecer a flotação),
celulose microcristalina 101, CMC, HPMC E5 (agente aglutinante) e estearato de
magnésio. Na camada de pioglitazona foram utilizados CMC, lactose, CMC, HPMC
E5 (agente aglutinante) e estearato de magnésio. Foram realizados estudos “in vitro”
e “in vivo” em beagles. Os estudos demonstraram que a formulação testada aumentou
a absorção da metformina, que possui baixa permeabilidade, e gera uma efetiva
terapia combinada para o diabetes tipo II.

3.3.2 Granulação úmida por Leito Fluidizado
O leito fluidizado constitui um processo no qual há uma injeção de fluxo de ar
quente no sentido superior que passa através das partículas, concedendo-lhes
movimento e aquecimento. Sendo esta sua principal forma de operação, o leito
fluidizado é um equipamento comumente utilizado para a secagem de grânulos.
Entretanto, em 1960, foi descoberto que se fosse introduzido um sistema de dispersão
líquida neste equipamento podia-se formar grânulos a partir de partículas sólidas finas
(PARIKH; MOGAVERO, 2005).
Com a utilização do leito fluidizado, a formação dos grânulos inicia-se quando
as partículas começam a ser molhadas, devido a pulverização do líquido aglutinante
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sobre elas. As partículas úmidas submetidas ao movimento fluidizado se chocam
umas às outras, podendo formar pontes líquidas e solidificar, devido à corrente de ar
quente fornecida pelo equipamento. Estes aglomerados formados agora podem se
romper ou ficar estáveis, dependendo do tamanho da ponte formada ou da força do
choque de outras partículas que ocorrem devido a velocidade do fluxo de ar (SOUZA,
2012). A Figura 5 ilustra um leito fluidizado e os principais componentes envolvidos
no processo de granulação.
Figura 5 – Ilustração de um leito fluidizado

Fonte: Block (2007) apud Souza (2012)

Dessa forma, a estabilidade e a qualidade dos grânulos dependem das
características físico-químicas do material em pó (como distribuição de tamanho e
carga estática), do líquido aglutinante (tipo e concentração, por exemplo) e dos
parâmetros de processo, como volume de ar necessário, sua distribuição e
temperatura (PARIKH; MOGAVERO, 2005).
Devido a este mecanismo de formação dos grânulos, os mesmos possuem
características únicas de porosidade, isto porque não há força suficiente para a
deformação das partículas (MORIN; BRIENS, 2014).
A utilização desta técnica utilizando o cloridrato de metformina já foi relatada
em literatura, mostrando que a alteração da vazão do fluxo de ar aumenta a
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produtividade de grânulos de cloridrato de metformina (SOUZA, 2012). Entretanto não
há relatos de comparação entre as técnicas utilizando este princípio ativo.

3.3.3 Granulação por aquecimento em High Shear Mixer

A granulação por aquecimento em high shear mixer, popularmente conhecida
por melt granulation, é muito parecida com o processo de granulação úmida via high
shear mixer (item 3.3.1). Entretanto, neste processo o aglutinante está na forma sólida
em temperatura ambiente e misturado junto ao pó que será granulado. Nesta técnica
há o aquecimento da caçamba, com a consequente fusão do aglutinante. A fusão do
aglutinante, o movimento do impelidor e do chopper criam as pontes entre partículas
e assim ocorre a formação dos grânulos (WONG; CHEONG; HENG, 2005).
A fusão do aglutinante pode ser ocasionada pelo aquecimento através de uma
fonte externa de calor, como a circulação de vapor ou óleo por uma caçamba
encamisada, ou pela fricção entre as próprias partículas, em função da alta velocidade
de mistura do equipamento (GOKHALE; SUN; SHUKLA, 2005). Além disso, o mais
indicado, é que a temperatura de fusão do aglutinante seja entre 50-100 °C, visto que
se a fusão ocorrer à temperaturas inferiores, os produtos finais podem apresentar
defeitos como derretimento, amolecimento ou grudar e, em temperaturas acima de
100 °C, as outras matérias-primas podem apresentar instabilidades térmicas (WONG;
CHEONG; HENG, 2005).
Entre as vantagens da utilização desse processo para granulação estão:

a) Formação de grânulos de tamanho e composição mais uniformes;
b) Pode ser utilizado com matérias-primas sensíveis à água;
c) Menores custos e riscos nas instalações e na operação;
d) Não é necessária a etapa de secagem.

Os principais fatores que afetam a aglomeração são: a formulação
(características como tamanho de partícula e densidade das matérias-primas), as
condições de processamento (citando o tempo e a velocidade de mistura e
temperatura de aquecimento) e variáveis do equipamento (como a geometria da
lâmina do rotor e o projeto da caçamba) (WONG; CHEONG; HENG, 2005).
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Está técnica já foi empregada na formação de grânulos com cloridrato de
metformina, estudos mostram que estes grânulos apresentam bom fluxo e que os
comprimidos obtidos possuem baixa variabilidade de peso, alta uniformidade, baixa
fiabilidade e boa dureza. Entretanto o tempo de dissolução de comprimidos com esses
grânulos é baixa durante um período grande, sendo este tempo dependente com o
tipo de aglutinante e da proporção deste na fórmula (WADHER et al., 2011).

3.3.4 Granulação contínua via Extrusora Dupla Rosca

Os processos de fabricação contínua possuem a vantagem de melhorar a
eficiência de produção através da eliminação de problemas oriundos das etapas de
scale up e através da implementação de sistemas de monitoramento e controle da
qualidade conhecidos como Process Analytical Technologies (PAT), os quais facilitam
o entendimento do processo e da variabilidade do mesmo com o consequente
aumento da qualidade do produto (MENG et al., 2016). Sistemas de processos
contínuos não possuem etapa de scale up. A capacidade produtiva é controlada pelo
tempo de processo e não pelo aumento da capacidade do volume do equipamento.
A utilização de extrusores dupla rosca em processos de granulação na
indústria farmacêutica foi introduzida no final da década de 80, mas ganhou
popularidade somente a partir de 2005. O processo de granulação contínua via
extrusora dupla rosca é objeto deste estudo e será avaliado na parte experimental do
projeto.
Os extrusores são equipamentos utilizados originalmente na indústria de
plásticos, mas que também possuem grande aplicação na indústria alimentícia
humana e veterinária. Esses processos foram estabelecidos na primeira metade do
século XX (DJURIC, 2008). O mercado oferece diferentes tipos de extrusores onde o
mais utilizado na área farmacêutica é o extrusor para esferonização para fabricação
de pellets. As principais diferenças entre um extrusor para plásticos e um farmacêutico
são as partes que entram em contato direto com o produto, que obrigatoriamente
devem seguir os requisitos regulatórios. Além disso, a configuração do equipamento
para uso farmacêutico é feita de modo a facilitar a limpeza e validação dos requisitos
necessários (CROWLEY et al., 2007).
As extrusoras dupla rosca ainda não são utilizadas no mercado nacional para
granulação contínua em função de tratar-se de uma tecnologia relativamente nova na

41

indústria farmacêutica, requer investimentos financeiros e de aprendizado na nova
tecnologia e principalmente por tratar-se de um equipamento com um princípio de
funcionamento e desenho totalmente diferentes do convencionalmente utilizado high
shear mixer. Além disso, a ANVISA não dispõe de uma legislação específica para
processos contínuos o que contribui fortemente para o desinteresse das empresas
instaladas no Brasil. Entretanto é uma tecnologia já utilizada na Europa e Estados
Unidos onde a legislação já está definida. Apesar desses fatores, já existem empresas
brasileiras que adquiriram o equipamento para a fabricação de dispersões sólidas via
hot melt extrusion e melt granulation para obtenção principalmente de formas
farmacêuticas de liberação modificada. São elas o Cristália (dois equipamentos
marcas Thermo Fisher Scientific de 10 mm de bancada e a indiana Steer de 40 mm
de produção) , Abbott (dois equipamentos da marca Glaber, um 10 mm de bancada e
um 40 mm de produção) e Hypera (um equipamento marca Liestritz de 18 mm).
Um extrusor dupla rosca é formado pelas seguintes partes: funil de
alimentação, tambor de temperatura controlada, painel de controle, roscas de rotação,
unidade de condução das roscas, orifício de alimentação para líquidos e orifício de
saída, também chamada de die (CROWLEY et al., 2007). O equipamento e partes
importantes de seu funcionamento podem ser visualizados na Fotografia 3 e 4.
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Fotografia 3 – Extrusora marca Liestritz modelo ZSE-18

Fonte: Autora
Fotografia 4 – A esquerda dois modelos de downstream. No canto esquerdo superior duas
aberturas com diâmetro de 2 mm e no canto esquerdo inferior abertura sem die. Do lado direito
observa-se o barril ou tambor de temperatura controlada, que contém a dupla rosca, dividida
em zonas
Funil de
alimentação de
pós

Zona
1

Zona
2

Aberturas para
alimentação de
líquidos e pós

Zona
3

Zona
4

Fonte: Autora

Vácuo

Zona
5

Zona
6

Zona
7

Zona
8
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Esse tipo de extrusor, como o próprio nome diz, é composto por duas roscas
desenhadas para atuar na alimentação, mistura, cisalhamento e transporte do material
até sua saída. Essas roscas apresentam segmentação e podem ser utilizadas em
variadas disposições, proporcionando diferentes condições de processo aos
materiais, a partir da alimentação e durante todo o seu transporte (MOLLAN, 2003
apud CROWLEY et al., 2007). O equipamento é dividido em zonas as quais podem
trabalhar com mecanismos e temperaturas variadas que podem ser ajustadas para
cada produto específico (CROWLEY et al., 2007).
Existem três elementos básicos que compõe as roscas: (1) elementos de
transporte – com a função de conduzir os materiais na entrada, através das seções e
para fora da extrusora; (2) elementos de mistura ou cisalhamento - atuam na
homogeneização dos componentes; e (3) elementos de zoneamento - responsáveis
por isolar duas seções (LEE, 2012; MARTIN, 2016). Exemplos dos elementos (1) e
(2) são apresentados na Figura 6.
Figura 6 – Exemplo de (a) elemento de transporte e de (b) mistura ou cisalhamento

Fonte: Thiele et al. (2003) apud Lee (2012)

Os materiais em pó e a solução aglutinante são adicionados, misturados e
transportados ao longo do equipamento, podendo ser observada a ocorrência dos
mecanismos de granulação já citados (umedecimento e nucleação, coalescência ou
crescimento, consolidação e atrito ou quebra) (LIU et al., 2017).
A granulação realizada por esse equipamento depende de variáveis de
processo e de formulação tais como taxa de alimentação de pó e velocidade da rosca,
e tamanho de partícula, tipo de pó e quantidade de aglutinante, respectivamente
(LUTE et al., 2016).
Kim et al. (2017) estudaram a avaliação do potencial de transferência de um
processo em batelada (high shear mixer GEA) para um processo contínuo (extrusora
dupla rosca ConsiGma) para fabricação de uma formulação de liberação prolongada
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de 1000 mg. O cloridrato de metformina (HCl) foi utilizado na formulação modelo que
se destinava a conter uma alta quantidade de fármaco hidrofílico. Os efeitos da
temperatura do barril, tipo de aglutinante, taxa de alimentação de pó e velocidade da
rosca nas propriedades dos grânulos (tamanho e resistência) e o valor do torque na
granulação com dupla rosca foram investigados. Devido ao alto conteúdo de fármaco
hidrofílico, os grânulos preparados a uma temperatura mais alta com solução
aglutinante apresentaram uma distribuição de tamanho mais estreita e maior
resistência do que os grânulos preparados com água destilada como solução
granulante. Após etapas contínuas de secagem e moagem, os grânulos (processo
contínuo) satisfazem o objetivo fundamental da granulação com relação a tamanho e
fluidez (resultados muito semelhantes aos obtidos via HSM), apesar da morfologia
diferente em comparação com os grânulos obtidos via batelada. Além disso, não
houveram diferenças significativas entre os dois processos de granulação nas
propriedades do comprimido, como dureza e liberação in vitro. As considerações e as
estratégias usadas neste estudo para transferir um produto via batelada para um
processo contínuo podem ser aplicadas a outras formulações existentes baseadas em
granulação de alto cisalhamento para permitir a transferência rápida de processos na
indústria farmacêutica.

3.3.5 Granulação contínua por aquecimento via Extrusora Dupla Rosca

A granulação contínua por aquecimento em extrusora dupla rosca,
popularmente conhecida por melt granulation, é muito parecida com o processo de
granulação úmida contínua via extrusora dupla rosca (item 3.3.4). Entretanto, neste
processo o aglutinante está na forma sólida em temperatura ambiente e misturado
junto ao pó que será granulado. Nesta técnica há o aquecimento do barril que contém
as roscas, com a consequente fusão do aglutinante. A fusão do aglutinante, o
movimento das roscas e as forças de cisalhamento criam as pontes entre partículas e
assim ocorre a formação dos grânulos.
Vaingankar e Amin (2017) executaram um trabalho que explora a aplicação de
melt granulation para desenvolver um comprimido de liberação prolongada com alta
concentração de fármaco de cloridrato de metformina. Foi utilizado HPC (fornecedor
Nisso) como aglutinante hidrofílico e ácido esteárico como adjuvante de extrusão para
a produção de grânulos. Essa tecnologia permite a utilização de uma quantidade
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reduzida de excipientes bem como a a redução do tamanho do comprimido além de
aumentar a compressibilidade do fármaco. A fórmula foi desenvolvida com 75% de
princípio ativo, resultando em um comprimido de 670 mg com 500 mg de dose e
apresentou uma liberação do ativo por mais de 10 horas. Quando comparado às
técnicas convencionais de granulação foi observado que, com a mesma força de
compressão, os comprimidos obtidos via melt granulation apresentaram superior
compactabilidade e ótimo perfil de liberação. Análises de difração de raios X e DSC
revelam que o fármaco mantém seu estado cristalino e as análises espectroscópicas
de Raman mostram a uniformidade de distribuição do ativo e polímero na forma
farmacêutica final.
Lakshman et al. (2011) realizaram um trabalho utilizando o cloridrato de
metformina como fármaco modelo de alta dose e baixa compactabilidade. Neste
trabalho eles utilizaram o Klucel™ EXF HPC como excipiente polimérico aglutinante e
o processo de melt granulation (MG) em extrusora dupla rosca, marca Thermo, foi
desenvolvido para aumentar a compactabilidade de fármacos de alta dose e baixa
compactabilidade. Foi utilizada uma formulação com 90% de fármaco, contendo 1025
mg de princípio ativo e 109 mg de excipientes. A mistura de pós foi aquecida acima
da temperatura de transição vítrea do HPC (130 °C) mas abaixo da temperatura de
fusão do cloridrato de metformina (224 °C). Esse processo foi comparado com
granulação úmida (GU) e granulação com solvente (GS) ambos em high shear mixer
marca Collette. Os granulados obtidos foram comprimidos com a mesma força de
compressão e foram obtidos comprimidos com a seguinte ordem de dureza: MG > GS
> GU e friabilidade MG < GS < GU. As durezas dos comprimidos obtidos via GU foram
mais sensíveis ao conteúdo de umidade e em escala menor as durezas dos
comprimidos obtidos via GS sofreram influência da quantidade de solvente residual.
O processo via MG se mostrou mais robusto, com maior compactabilidade e menor
friabilidade e menos sensível aos níveis de umidade.
Jagdale et al. (2011) desenvolveram um trabalho para o preparo de dispersões
sólidas de liberação prolongada de cloridrato de metformina através dos métodos de
solvente-evaporação e fusão, ambos com a utilização de Compritol 888. Foram
testadas diferentes proporções de ativo:Compritol para verificação do impacto na
performance do produto final. Foram realizadas diferentes análises a fim de avaliar a
amorfização do ativo bem como o perfil de liberação dos diferentes testes. Foi
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verificado que o processo mais interessante foi o método via solvente-evaporação que
apresentou o melhor perfil de liberação na proporção 1:4 de fármaco.

4 MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÉTODOS

4.1 Materiais

O Cloridrato de Metformina foi adquirido de fabricante de insumos
farmacêuticos de pureza elevada, Pharmachemical, de origem indiana, lote número
MT 00700115. Para a realização do trabalho foram avaliados os seguintes excipientes
comumente utilizados nos processos de granulação úmida:
•

povidona K 30 (Plasdone™ K29-32), fornecedor Ashland, lote 0002031621,
origem americana;

•

hidroxipropilcelulose de baixo peso molecular (Klucel™ EXF HPC),
fornecedor Ashland, lote 177011, origem americana;

•

celulose microcristalina 101, fornecedor Roquette, lote 175000674, origem
brasileira;

•

estearato de magnésio vegetal, fornecedor Mallinckrodt Inc., lote 0764303,
origem americana.

4.2 Equipamentos

Para a obtenção dos granulados de metformina foram utilizados os seguintes
equipamentos nas etapas de pesagem, classificação inicial das matérias primas,
granulação úmida, secagem do granulado e classificação final do granulado:
•

balança Mettler Toledo, modelo MS;

•

moinho cônico Quadrocomil;

•

high shear mixer, marca Diosna, modelo/tipo P 1-6;

•

extrusora dupla rosca, marca Leistritz, modelo/tipo ZSE-18HP;

•

leito fluidizado, marca Vector, modelo FL Multi-1.
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A mistura final foi realizada manualmente em saco plástico, e a compressão
para obtenção dos comprimidos em:
•

compressora rotativa marca Riva, modelo/tipo Piccola.

Para as análises físico-químicas foram utilizados:
•

equipamento de difração a laser Malvern;

•

plataforma vibratória marca Fritsch - modelo/tipo analysette 3 PRO;

•

Granulate flow tester marca Erweka - modelo/tipo GT/GTB;

•

Tap density tester marca Erweka - modelo/tipo SVM12;

•

balança analítica marca Mettler Toledo - modelo/tipo AB 204-S;

•

durômetro marca Erweka - modelo/tipo TBH-200;

•

friabilômetro marca Erweka - modelo/tipo TA10;

•

desintegrador marca Erweka;

•

balança de perda por secagem marca Mettler Toledo - modelo HB43.

•

microscópio eletrônico de varredura (MEV)

•

calorimetria exploratória diferencial (DSC) da marca Mettler Toledo - modelo
822

4.3 Planejamento de experimentos
Com o objetivo de avaliar a influência de dois diferentes aglutinantes:
Plasdone™ K29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC e dois diferentes equipamentos: high
shear mixer e extrusora dupla rosca, bem como o impacto de seus diferentes
parâmetros de processo, o quadro de experimentos para granulação úmida foi
desenhado considerando uma formulação do cloridrato de metformina 500 mg fixa,
variando-se apenas o tipo do aglutinante e as condições do processo. Cada processo
possui parâmetros característicos que podem influenciar na compressibilidade do
granulado e nas características do produto final.
Neste trabalho foi proposto um planejamento de experimentos de acordo com
os fluxogramas descritos a seguir:
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Fluxograma 1 – Planejamento geral dos experimentos

Granulação em
High shear
mixer
Cloridrato de
metformina

Caracterização
do Cloridrato
metformina
Granulação em
Extrusora dupla
rosca

Aglutinante
Plasdone™ K2932 PVP

Aglutinante
Klucel™ EXF
HPC
Aglutinante
Plasdone™ K2932 PVP
Aglutinante
Klucel™ EXF
HPC

Fonte: Autora

Fluxograma 2 – Planejamento dos experimentos em high shear mixer com os aglutinantes
Plasdone™ K29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC

Teste 1 / Teste 5
300 rpm impelidor
1100 rpm chopper

Plasdone™ K29-32
PVP (Teste 1-4)
Klucel™ EXF HPC
(Teste 5-8)

Teste 2 / Teste 6
450 rpm impelidor
1650 chopper
Teste 3 / Teste 7
300 rpm impelidor
1650 rpm chopper
Teste 4 / Teste 8
450 rpm impelidor
1100 chopper

Fonte: Autora

Caracterização dos
granulados
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Fluxograma 3 – Planejamento dos experimentos em extrusora dupla rosca com os
aglutinantes Plasdone™ K29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC

Testes 1 e 7
rosca 200 rpm, pós 600
rpm, água 10 rpm (T1),
água 8 rpm (T7)
Testes 2 e 8
rosca 200 rpm, pós 800
rpm, água 12 rpm (T2),
água 10 rpm (T8)

Plasdone™K29-32 PVP
(Teste 1-6)
Klucel™ EXF HPC
(Teste 7-12)

Teste 3 e 9
rosca 300 rpm, pós 600
rpm, água 10 rpm (T3) e
água 8 rpm (T9)
Teste 4 e 10
rosca 300 rpm, pós 800
rpm, água 13 rpm (T4),
água 10 rpm (T10)
Teste 5 e 11
rosca 400 rpm, pós 600
rpm, água 10 rpm (T5),
água 8 rpm (T11)
Teste 6 e 12
rosca 400 rpm, pós 800
rpm, água 13 rpm (T6),
água 10 rpm (T12)

Fonte: Autora

Caracterização dos
granulados
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Fluxograma 4 – Caracterização dos granulados obtidos via high shear mixer e extrusora
dupla rosca
Granulometria

Densidades

Fluxo
Caracterização dos
granulados obtidos via HSM
e EDR

Índices

Umidade

MEV

DSC / TGA

Fonte: Autora
Fluxograma 5 – Compressão e caracterização dos comprimidos obtidos via high shear mixer
e extrusora dupla rosca
Peso médio

Dureza
Fluxo na máquina
Compressão dos
granulados
obtidos via HSM
e EDR

Força de
compressão

Caracterização
dos
comprimidos
obtidos via
HSM e EDR

Friabilidade

Desintegração

Força de ejeção
Espessura

Umidade

Fonte: Autora
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As formulações de metformina foram mantidas fixas, alterando-se apenas o
aglutinante utilizado. As mesmas podem ser verificadas nos quadros de números 7 e
8 para high shear mixer e de números 9 e 10 para extrusora dupla rosca.
Quadro 7 – Fórmula fixa de cloridrato de metformina 500 mg comprimidos com Plasdone™
K 29-32 PVP após processo de secagem obtido via High Shear Mixer
Matérias primas
Porcentagem (%)
Mg/comprimido
Cloridrato de metformina

83,3

500,0

Celulose microcristalina 101

10,7

64,0 mg

Plasdone™ K 29-32 PVP

5,0

30,0

Estearato de magnésio

1,0

6,0

100,0

600,000

Total
Fonte: Autora

A granulação foi realizada com a utilização de 90 mg de água deionizada por
comprimido.
Quadro 8 – Fórmula fixa de cloridrato de metformina 500 mg comprimidos com Klucel™ EXF
HPC após o processo de secagem obtido via High Shear Mixer
Matérias primas
Porcentagem (%)
Mg/comprimido
Cloridrato de metformina

83,3

500,0

Celulose microcristalina 101

10,7

64,0 mg

Klucel™ EXF HPC

5,0

30,0

Estearato de magnésio

1,0

6,0

100,0

600,000

Total
Fonte: Autora

A granulação foi realizada com a utilização de 90 mg de água deionizada por
comprimido.
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Quadro 9 – Fórmula fixa de cloridrato de metformina 500 mg comprimidos com Plasdone™
K 29-32 PVP após processo de secagem obtido via Extrusora dupla rosca
Matérias primas
Porcentagem (%)
Mg/comprimido
Cloridrato de metformina

83,3

500,0

Celulose microcristalina 101

10,7

64,0 mg

Plasdone™ K 29-32 PVP

5,0

30,0

Estearato de magnésio

1,0

6,0

100,0

600,000

Total
Fonte: Autora

A granulação foi realizada com a utilização de 83 mg de água deionizada por
comprimido.
Quadro 10 – Fórmula fixa de cloridrato de metformina 500 mg comprimidos com Klucel™
EXF HPC após o processo de secagem obtido via Extrusora dupla rosca
Matérias primas
Porcentagem (%)
Mg/comprimido
Cloridrato de metformina

83,3

500,0

Celulose microcristalina 101

10,7

64,0 mg

Klucel™ EXF HPC

5,0

30,0

Estearato de magnésio

1,0

6,0

100,0

600,000

Total
Fonte: Autora

A granulação foi realizada com a utilização de 71 mg de água deionizada por
comprimido.
4.4 Métodos

4.4.1 Caracterização da metformina

4.4.1.1 Caracterização da metformina por distribuição do tamanho de partícula

A análise de distribuição do tamanho de partícula do cloridrato de metformina
foi realizada através da técnica de difração a laser, utilizando o equipamento Malvern.
Essa técnica é bastante precisa para tamanhos de partícula pequenas. A amostra foi
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analisada em dispersão seca (UNITED STATES PHARMACOPEA, 2017) e as
análises foram realizadas em triplicata.

4.4.1.2 Caracterização da metformina por densidade

A determinação da densidade aparente foi realizada de forma manual
empregando-se uma proveta de 100 mL. Após a pesagem de 40g de amostra, a
mesma foi transferida para a proveta evitando movimentos bruscos. Procedeu-se a
leitura do volume ocupado pelo material no teste. A densidade aparente é então
calculada a partir da relação entre a massa e o volume ocupado pelo pó (UNITED
STATES PHARMACOPEA, 2017). O experimento foi realizado em triplicata e o
resultado final expresso em média.
A densidade compactada foi realizada com o aparato mecânico tap density
tester, marca Erweka, modelo/tipo SVM12. Após a determinação da densidade
aparente, a proveta foi submetida a uma série de 300 e 500 batidas de acordo com as
propriedades dos pós. Os parâmetros de análise foram 300 batidas/minuto. Procedeuse a leitura do volume ocupado pelo material no teste. A densidade compactada é
calculada a partir da relação entre a massa e o volume ocupado pelo pó (UNITED
STATES PHARMACOPEA, 2017). O experimento foi realizado em triplicata e o
resultado final expresso em média.

4.4.1.3 Caracterização da metformina por fluxo e índices

Para a avaliação de fluxo foi utilizado o ângulo de repouso com o equipamento
granulate flow tester, marca Erweka, modelo/tipo GT/GTB. Foram pesados 50,0 g de
amostra e transferidos para interior do funil de 250 mL, com abertura número 15, altura
de 14 cm e base fixa. O resultado do ângulo de repouso é fornecido pelo próprio
equipamento, a partir da tangente determinada pela altura e raio formado pelo cone
do granulado. De acordo com os resultados obtidos, os pós foram classificados em
termos de propriedades de escoamento (UNITED STATES PHARMACOPEA, 2017).
O experimento foi realizado em triplicata e o resultado final expresso em média.
Além da medida de ângulo de repouso, conhecendo-se os resultados das
densidades foi possível calcular o índice de compressibilidade (índice de Carr) e o
fator de Hausner que são utilizados para avaliar indiretamente as propriedades de
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fluxo e compactabilidade dos pós e granulados (UNITED STATES PHARMACOPEA,
2017).
O índice de Carr (IC) foi calculado através da equação 1 (UNITED STATES
PHARMACOPEA, 2017):
IC (%) = 100 x [(ρc – ρa)/ρc]

(1)

O fator de Hausner (FH) foi calculado através da equação 2 (UNITED STATES
PHARMACOPEA, 2017):
FH = ρc/ρa

(2)

Onde:
ρa = densidade aparente das partículas (g/mL);
ρc = densidade compactada das partículas (g/mL).

4.4.1.4 Caracterização da metformina por umidade

A umidade do IFA foi avaliada através de perda por secagem - IR. Foram
pesados 5 g de amostra e analisados em Balança de Perda por secagem, marca
Mettler Toledo, modelo HB43. O cálculo da perda por secagem é obtido diretamente
do equipamento a partir da relação percentual entre a massa perdida e a massa inicial
(UNITED STATES PHARMACOPEA, 2017).

4.4.1.5 Caracterização da metformina por microscopia eletrônica de varredura (MEV)
A observação e avaliação da morfologia, características microestruturais de
objetos sólidos, do IFA foi realizado através de microscopia eletrônica de varredura
(MEV). Essas análises foram gentilmente efetuadas pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas de São Paulo (IPT).

55

4.4.1.6 Caracterização da metformina por calorimetria exploratória diferencial (DSC)
e termogravimetria (TGA)
As análises de DSC e TGA foram executadas em equipamento da marca
Mettler Toledo - modelo 822. Foi pesada uma amostra de cerca de 5,8 mg variando a
temperatura do equipamento de 30 a 300 °C, velocidade de aquecimento de 10°C/min,
em atmosfera inerte com fluxo de nitrogênio de 50 mL/min em um cadinho de alumínio
de 100µL. Os resultados desta análise foram retirados diretamente do software do
equipamento. Essa análise foi gentilmente efetuada pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas de São Paulo (IPT).

4.4.2 Preparação dos granulados via high shear mixer

Os granulados foram obtidos em high shear mixer, marca Diosna, modelo/tipo
P 1-6, por meio da mistura do cloridrato de metformina, celulose microcristalina 101 e
aglutinante (Plasdone™ K 29-32 PVP ou Klucel™ EXF HPC), em proporções
determinadas através de estudo bibliográfico, e adição de água como líquido
granulante.
Para o processo em high shear mixer foram avaliados os parâmetros que
conferem maior impacto na qualidade do granulado a fim de se obter a melhor
performance de processo: velocidade do impelidor e do chopper (50 e 75% da
velocidade total do Diosna (BADAWY et al., 2012).
Os materiais foram pesados em balança analítica marca Mettler Toledo,
modelo MS. Após pesagem os materiais foram classificados em moinho cônico, marca
Quadrocomil, malha 1,0 mm raladora, velocidade 100 rpm. Após classificação, os pós
foram adicionados ao high shear mixer.
Inicialmente os materiais foram misturados a seco, nas condições indicadas
para o impelidor no Fluxograma 2 para cada experimento durante 5 minutos. Após a
mistura seca, o chopper foi ligado de acordo com o Fluxograma 2 e foram adicionados
90 g de água a 70 rpm de taxa de adição, utilizando uma bomba peristáltica para
laboratório Watson Marlow modelo 323.
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Os granulados obtidos foram secos em leito fluidizado marca Vector, modelo
FL Multi-1, a 70 °C, com um fluxo de ar de 3,4 equivalente a 5,097 – 6,796 m3/h de ar,
até uma umidade residual de 0,5 – 3,0%, método IR - balança por perda de secagem
marca Mettler Toledo, modelo/tipo HB43. Após secagem, os granulados foram
classificados em moinho marca Quadrocomil, equipado com malha 1,0 mm raladora,
velocidade 400 rpm.

4.4.3 Preparação dos granulados via extrusora dupla rosca

Os granulados foram obtidos em extrusora dupla rosca, marca Leistritz,
modelo/tipo ZSE-18HP, por meio da alimentação dos pós em velocidade constante de
uma mistura de cloridrato de metformina, celulose microcristalina 101 e aglutinante
(Plasdone™ K 29-32 PVP ou Klucel™ EXF HPC), em proporções determinadas
através de estudo bibliográfico, e adição constante de água como líquido granulante.
Para o processo em extrusora dupla rosca foram avaliados os parâmetros que
conferem maior impacto na qualidade do granulado a fim de se obter a melhor
performance de processo: velocidade da rosca (200, 300 e 400 rpm), velocidade de
alimentação de pós também chamada de taxa de alimentação (600 rpm e 800 rpm)
(REPKA; LANGLEY; DINUNZIO, 2013). A temperatura de trabalho foi mantida fixa em
30 °C, bem como a configuração da rosca.
A configuração da rosca foi mantida fixa com 3 seções de cisalhamento
conforme descrição abaixo e Fotografia 5.
GFA 30-90 / GFA 30-60 / GFA 15-30 / KB-2x-60º / GFA 20-30 / GFA 20-30 /
GFA 15-30 / KB-2x-60º / GFA 20-30 / GFA 20-30 / KB-2x-90º / GFA 30-60 / GFA 3060 / GFA 30-60 / GFA 30-60 / GFA 30-30 / GFA 30-30
Legenda: GFA: elementos de transporte, KB: elementos de cisalhamento
Fotografia 5 – Foto da rosca

Fonte: Autora
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A velocidade de adição de água como solução granulante foi mantida fixa de
acordo com a proporção de gramas de água / gramas de produto / minuto. Para tanto,
foi preparada uma curva de calibração da água levando-se em consideração os
tempos de residência das misturas de pós (g/min) para cada condição do processo.
Os tempos de residência foram calculados com a mistura seca dos pós de
cada teste (1 ao 12) submetidos aos parâmetros indicados no Fluxograma 3 sem
adição de água e com o processo constante, ou seja, após a estabilização dos ajustes
dos parâmetros e sem paradas no equipamento. Com a utilização de um cronômetro,
marcamos o tempo de 1 minuto e retiramos a quantidade de pó que passou pela
extrusora. Esse pó foi pesado e com isso foi definido o tempo de residência do mesmo
no equipamento em g/min. O procedimento foi realizado em triplicata.
A curva de calibração da água foi preparada modificando-se a velocidade em
rpm da bomba peristáltica e recolhendo a água em uma proveta durante o período de
1 minuto. A água recolhida foi pesada e o resultado expresso em g/min. Com os
resultados obtidos foi traçado um gráfico que foi utilizado para extrapolar os resultados
no cálculo da adição de água nos experimentos com a variação dos parâmetros.
Foi definido em experimentos prévios que para os testes manipulados com o
aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP (T1 – T6) foram adicionados 0,14 g de água / g
de produto / minuto de processo. Para os testes manipulados com o aglutinante
Klucel™ EXF HPC (T7 – T12) seriam adicionados 0,12 g de água / g de produto /
minuto de processo. Isso porque os testes com Klucel™ EXF HPC formaram grânulos
mais robustos neste equipamento do que com Plasdone™ K 29-32 PVP e passam do
ponto de granulação ao utilizar a quantidade ideal de água para este último
aglutinante.
O equipamento foi configurado sem o die a fim de facilitar a saída do material
de dentro da extrusora e não aumentar a pressão interna no interior do barril. A adição
de água foi realizada em uma abertura situada na zona 2 do barril.
Os materiais foram previamente pesados em balança analítica marca Mettler
Toledo, modelo MS. Após pesagem os materiais foram classificados em moinho
cônico, marca Quadrocomil, malha 1,0 mm raladora, velocidade 100 rpm. Após
classificação, os pós foram adicionados a um saco plástico e misturados manualmente
durante 5 minutos.
Cada lote com o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP e com Klucel™ HPC foi
submetido aos parâmetros descritos no Fluxograma 3 a fim de se obter o granulado.
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Os granulados obtidos foram secos em leito fluidizado marca Vector, modelo
FL Multi-1, a 70 °C, com um fluxo de ar de 3,4 equivalente a 5,097 – 6,796 m3/h de ar,
até uma umidade residual de 1,0 – 3,0%, método IR - balança por perda de secagem
marca Mettler Toledo, modelo/tipo HB43. Após secagem, os granulados foram
classificados em moinho marca Quadrocomil, equipado com malha 1,0 mm raladora,
velocidade 400 rpm.
4.4.4 Caracterização por análise física dos granulados
4.4.4.1 Distribuição do tamanho de partícula dos granulados

A análise de distribuição do tamanho de partícula dos granulados de cloridrato
de metformina foi realizada através da técnica de peneiramento ou tamisação forçada,
em plataforma vibratória, utilizando o equipamento marca Fritsch, modelo/tipo
analysette 3 PRO. Foram utilizadas peneiras redondas do tipo Tyler, padronizadas por
diferentes meshs. Essa técnica é razoavelmente precisa para tamanhos de partícula
grandes (UNITED STATES PHARMACOPEA, 2017).
Foram pesados 100 g de amostra e adicionadas à parte superior da
plataforma vibratória equipada com as seguintes peneiras: 1mm, 850µm, 425µm,
250µm e base (superior para inferior). O equipamento utilizou os seguintes parâmetros
de tempo e amplitude: 4 minutos e 0,2 mm respectivamente. Após a tamização, as
frações retidas em cada tamis foram pesadas e as porcentagens do material retido
foram calculadas.

4.4.4.2 Densidades dos granulados

A determinação das densidades aparente e compactada foi realizada de
acordo com o item 4.4.1.2. – Caracterização da metformina por densidade.

4.4.4.3 Fluxo e índices dos granulados

A determinação do fluxo e dos índices dos granulados (índice de Carr e fator
de Hausner) foi realizada de acordo com o item 4.4.1.3. – Caracterização da
metformina por fluxo e índices.
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4.4.4.4 Umidade dos granulados

A determinação da umidade dos granulados foi realizada de acordo com o
item 4.4.1.4. – Caracterização da metformina por umidade.

4.4.4.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos granulados
A observação e avaliação da morfologia, características microestruturais de
objetos sólidos, de algumas amostras de granulados foi realizada através de
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Essas análises foram gentilmente
efetuadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT). Para tanto
foram selecionados alguns granulados para análise.

4.4.4.6 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria (TGA) dos
granulados

A execução das análises de DSC e TGA foram realizadas de acordo com o
item 4.4.1.6 – Caracterização da metformina por calorimetria exploratória diferencial
(DSC) e termogravimetria (TGA). Essas análises foram gentilmente efetuadas pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT). Para tanto foram
selecionados alguns granulados para análise.

4.4.5 Obtenção dos comprimidos

Aos granulados obtidos nas etapas anteriores foi adicionado estearato de
magnésio, previamente classificado em moinho marca Quadrocomil, equipado com
malha 1,0 mm lisa, velocidade 100 rpm. O material foi misturado por 3 min
manualmente em saco plástico, identificado e utilizado na etapa seguinte de
compressão.
Os comprimidos foram obtidos em compressora rotativa marca Riva,
modelo/tipo Piccola, com 8 estações para Pesquisa e Desenvolvimento ou produções
de pequena escala (Fotografia 6). Foi utilizado jogo de punções 12,5 mm, circular,
bicôncavo e sem vinco. A compressão foi realizada de modo a obter-se a dureza
máxima dos comprimidos.
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Fotografia 6 – Compressora rotativa marca Riva, modelo/tipo Piccola

Fonte: Autora

A compressora Piccola é uma máquina para área de investigação e
desenvolvimento desenhada para plantas piloto ou pequenos lotes de produção.
Graças a essa característica é possível trabalhar com uma quantidade mínima de
produto. O equipamento conta com um sistema de alimentação forçada de velocidade
variável e sistema de pré compressão (RIVA S.A., 2019).
O controle dos parâmetros de ajuste da compressora é realizado em um
módulo separado, o qual contém um painel PC e um software de controle automático
de peso para os lotes de produção galênica (Fotografia 7). O software permite a
obtenção de medições individuais de força de compressão, ejeção e relatórios com o
controle total do equipamento (RIVA S.A., 2019).
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Fotografia 7 – Painel PC com software de controle da compressora rotativa marca Riva,
modelo/tipo Piccola

Fonte: Autora

A compressora nos forneceu as seguintes informações através do software
acoplado à mesma: força de ejeção e de compressão dos comprimidos além do
comportamento de fluidez do granulado em máquina.

4.4.6 Caracterização por análise física dos comprimidos

4.4.6.1 Peso médio dos comprimidos

Para a avaliação de peso médio dos comprimidos foi aplicada a metodologia
prevista na Farmacopeia Americana (UNITED STATES PHARMACOPEA, 2017),
usando faixa de tolerância de 5,0% de acordo com o estabelecido pela Farmacopéia
Brasileira

(2010)

para

comprimidos acima

de

250

mg. Foram

pesados,

individualmente, 20 comprimidos em balança analítica calibrada da marca Mettler
Toledo, modelo/tipo AB 204-S, com 4 casas decimais, determinando-se a seguir o
peso médio (PM) e o desvio padrão relativo (% DPR).
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4.4.6.2 Dureza média dos comprimidos

A dureza foi determinada a partir da média aritmética da resistência de 20
comprimidos, empregando-se durômetro marca Erweka, modelo/tipo TBH-200. Os
resultados de dureza média foram expressas em kilopounds (Kp) (UNITED STATES
PHARMACOPEA, 2017) e na sequência o desvio padrão relativo (% DPR) foi
calculado.

4.4.6.3 Friabilidade dos comprimidos

Para a determinação da friabilidade foram pesados 20 comprimidos, os quais
foram submetidos a uma rotação de 100 rpm durante 5 minutos, empregando-se
friabilômetro marca Erweka, modelo/tipo TA10. A diferença entre o peso final e o inicial
representa a friabilidade em função da porcentagem do pó perdido (UNITED STATES
PHARMACOPEA, 2017).

4.4.6.4 Desintegração média dos comprimidos

A fim de avaliar a desintegração dos comprimidos foi utilizado um aparelho
para desintegração da marca Erweka empregando água destilada a temperatura de
37±1 ºC como meio de desintegração (UNITED STATES PHARMACOPEA, 2017).
Foram utilizados 6 comprimidos, um em cada tubo da cesta, que foram
imergidos em água destilada conforme descrito anteriormente. Foram observados os
seis comprimidos até a completa desintegração, neste momento foi definido o tempo
total de desintegração.
O limite de tempo estabelecido como critério geral para a desintegração de
comprimidos não revestidos é 30 minutos, a menos que indicado de maneira diferente
na monografia individual (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010).

4.4.6.5 Espessura média dos comprimidos

A espessura dos comprimidos foi determinada através de paquímetro
devidamente calibrado, medindo separadamente 20 comprimidos, de cada teste e
efetuando-se a média dos mesmos.
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4.4.6.6 Umidade dos comprimidos

A umidade foi avaliada através de perda por secagem - IR. Cerca de 5 g de
amostra foi pesada, triturada e analisada em Balança de Perda por secagem, marca
Mettler Toledo modelo HB43. O cálculo da perda por secagem é obtido diretamente
do equipamento a partir da relação percentual entre a massa perdida e a massa inicial
(UNITED STATES PHARMACOPEA, 2017).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Fluxo em grama/minuto (g/min) da mistura de pós na extrusora dupla rosca

A fim de se calcular a quantidade de água que deve ser adicionada por grama
de produto por minuto, de modo a manter uma taxa constante de adição de água, foi
realizado um experimento para verificação do fluxo (g/min) da mistura seca dos pós
dentro da extrusora dupla rosca de acordo com cada condição experimental. Os
resultados são mostrados nas Tabelas 1 e 2 a seguir:
Tabela 1 – Fluxo em g/min da mistura
PVP, na extrusora dupla rosca
Teste
T1
Vel rosca
200
(rpm)
Vel de alimentação
600
(rpm)
Teste n°
1
41,600
Resultados (g/min)
39,500
41,700
Média (g / min)
40,933
Desvio padrão
1,242

de pós secos, com o aglutinante Plasdone™ K29-32
T2

T3

T4

T5

T6

200

300

300

400

400

800

600

800

600

800

2
50,000
50,900
51,200
50,700
0,624

3
40,000
39,500
40,800
40,100
0,656

4
54,300
54,300
52,700
53,767
0,924

5
41,000
41,400
41,700
41,367
0,351

6
53,700
54,400
54,300
54,133
0,379
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Tabela 2 – Fluxo em g/min da mistura
na extrusora dupla rosca
Teste
T7
Vel rosca
200
(rpm)
Vel de alimentação
600
(rpm)
Teste n°
7
35,900
Resultados (g/min)
35,800
36,000
Média
35,900
Desvio padrão
0,100

de pós secos, com o aglutinante Klucel™ EXF HPC,
T8

T9

T10

T11

T12

200

300

300

400

400

800

600

800

600

800

8
46,300
47,300
48,000
47,200
0,854

9
37,300
36,900
37,200
37,133
0,208

10
48,500
48,500
48,400
48,467
0,058

11
36,200
36,400
36,900
36,500
0,361

12
49,500
49,500
49,700
49,567
0,115

Como pode ser observado o fluxo dos pós variou de acordo com os parâmetros
do processo e o aglutinante utilizado. Isso significa que ambas alterações impactam
na reologia dos pós dentro da extrusora.
A utilização do aglutinante Plasdone™ K29-32 PVP aumentou o fluxo dos pós
quando comparado com a utilização do aglutinante Klucel™ EXF HPC em todos os
testes realizados. Assim como a velocidade de alimentação possui um impacto maior
na velocidade dos pós quando comparado a velocidade da rosca.
Em função disso foi realizada uma curva de padronização do fluxo da bomba
peristáltica de adição da água a fim de adicionar uma quantidade fixa de líquido em
todos os testes.

5.2 Padronização do fluxo da bomba peristáltica

Uma vez que a quantidade de água adicionada foi mantida fixa em gramas de
água / gramas de produto, uma curva de padronização do fluxo da bomba peristáltica
para adição da água foi obtida a fim de se traçar um gráfico e utilizá-lo para definir a
correta quantidade em rpm para cada teste de acordo com o fluxo de cada mistura de
pós.
Conforme dito anteriormente, foi definido em experimentos prévios que para os
testes manipulados com o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP (T1 – T6) seriam
adicionados 0,14 g de água / g de produto / minuto de processo. Para os testes
manipulados com o aglutinante Klucel™ EXF HPC (T7 – T12) seriam adicionados 0,12
g de água / g de produto / minuto de processo. Isso porque os testes com Klucel™
EXF HPC formam grânulos mais robustos neste equipamento do que com Plasdone™
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K 29-32 PVP e passam do ponto de granulação ao utilizar a quantidade ideal de água
para este último aglutinante.
Os resultados obtidos são apresentados a seguir (Tabela 3 e Gráfico 1).
Tabela 3 – Dados da padronização do fluxo da bomba peristáltica
Velocidade de
Quantidade de
adição da bomba
água adicionada
(rpm)
(g/min)
5
2,8556
8

4,2896

10

5,7622

12

6,9432

15

8,5886

20

11,4317

30

17,2175

Gráfico 1 – Curva de padronização do fluxo da bomba peristáltica para adição de água
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As relações obtidas podem ser observadas no Fluxograma 3 – Planejamento
dos experimentos em extrusora dupla rosca com os aglutinantes Plasdone™ K 29-32
PVP e Klucel™ EXF HPC.

5.3 Caracterização do Cloridrato de Metformina

5.3.1 Distribuição do tamanho de partícula

A caracterização do fármaco é uma etapa importante de pré formulação para o
desenvolvimento de produtos. Através disso é possível aumentar o conhecimento do
processo como um todo e evitar problemas de qualidade no futuro. Uma informação
detalhada sobre a distribuição do tamanho de partícula pode não ser tão importante
se o produto final for uma solução porém tem maior importância caso o material sofra
granulação ou ainda pode adquirir maior criticidade caso se trate de um inalatório
(CHAN; HENG, 2005).
O tamanho de partícula de um material está relacionado com sua área
superficial. Quanto menor o tamanho de partícula, maior a área superficial e maior a
interação dos líquidos com a superfície do material o que facilita sua dissolução. No
caso de IFAs insolúveis esse impacto é bastante relevante (CHAN; HENG, 2005).
A distribuição de tamanho de partícula foi realizada através da técnica de
difração a laser, utilizando o equipamento Malvern, conforme descrito no item 4.4.1.1
– Caracterização da metformina por distribuição do tamanho de partícula.
Os resultados da análise podem ser avaliados a seguir.
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Figura 7 – Análise de distribuição do tamanho de partícula do cloridrato de metformina pela
técnica de difração a laser

A Figura 7 mostra que 90% das partículas são menores que 125,706 µ, 50%
das partículas são menores que 37,936 µ e 10% das partículas são menores que
11,225 µ.
Uma vez que o cloridrato de metformina é um fármaco de alta solubilidade
(DRUGBANK, 2017b), ele não precisa ser micronizado para garantir a solubilização e
o tamanho de partícula obtido está adequado para o propósito deste trabalho.

5.3.2 Densidades

A determinação da densidade dos pós pode auxiliar no entendimento das suas
propriedades de fluxo. A partir das densidades aparente e compactada é possível
calcular índices como de Compressibilidade ou de Carr e Fator de Hausner. Um guia
empírico sobre a fluidez de pós é obtido através destes índices. Foram realizadas as
análises de densidade aparente e compactada conforme descrito no item 4.4.1.2 –
Caracterização da metformina por densidade. Os resultados são apresentados a
seguir: Densidade aparente = 0,53 g/mL e densidade compactada = 0,61 g/mL.
Como pode ser verificado através dos resultados de densidade, o material
possui uma densidade mais elevada quando comparado a outros IFAs provavelmente
em função de sua natureza cristalina. Também possui uma tendência a aglomerar-se
formando compactados duros e de difícil separação.
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5.3.3 Fluxo e índices

As propriedades de fluxo dos pós são de grande importância e podem ser
estudadas através da determinação das densidades aparente e compactada e do
ângulo de repouso. Um guia empírico sobre a fluidez dos pós pode ser obtido através
dos valores dos Índices de Carr ou compressibilidade. A interpretação de seus valores
é mostrada no Quadro 11.
Quadro 11 – Valores para avaliação de propriedades de fluxo

Fonte: adaptado da United States Pharmacopea (2017)

Conhecendo-se os resultados das densidades foi possível calcular o Índice de
Carr e o Fator de Hausner que são utilizados para avaliar indiretamente as
propriedades de fluxo dos granulados. Além das definições dos índices foi efetuada a
medição do ângulo de repouso em equipamento granulate flow tester conforme
descrito no item 4.4.1.3 – Caracterização da metformina por fluxo e índices.
Os resultados obtidos são mostrados na sequência (Tabela 4) e avaliados
conforme Quadro 11.
Tabela 4 – Resultados obtidos na análise de caracterização do cloridrato de metformina de
ângulo de repouso e cálculo dos índices de Carr e Fator de Hausner
Ângulo de
Testes
Índice de Carr
Fator de Hausner
repouso
Cloridrato de
metformina

Não fluiu

13,11%

1,15

Bom

Bom
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Para o ângulo de repouso estava definido previamente a utilização do funil com
abertura número 15, porém como o pó não passou através desta abertura foi decidido
testar uma abertura maior. Entretanto o pó também não passou pela abertura de
número 25 caracterizando um fluxo muito ruim do material. O mesmo compacta dentro
do funil e não passa pela abertura.
Uma vez que o IFA representa cerca de 83% da formulação seca fica evidente
a necessidade de melhoria das características de fluxo do material.
Os índices de Carr e fator de Hausner apresentaram resultados inconsistentes
quando comparados ao resultado do ângulo de repouso. De forma geral, esses
índices não estão relacionados às propriedades intrínsecas do material e são mais
dependentes da metodologia utilizada, tais como número de batidas utilizada na
determinação da densidade batida, massa do material utilizada no teste, rotação da
amostra durante a análise e outras (UNITED STATES PHARMACOPEA, 2017). Os
resultados obtidos não estão de acordo com o resultado obtido no ângulo de repouso.

5.3.4 Umidade

É de suma importância determinar o teor de umidade existente em um IFA que
será comprimido. A faixa ideal de umidade dos granulados para compressão é
bastante variável e depende de muitas características como o IFA, excipientes,
processo de manufatura, estabilidade do produto etc. Já a faixa ideal de umidade para
o IFA depende fortemente de suas condições de estabilidade uma vez que a umidade
pode desencadear reações de hidrólise e outras relacionadas a temperatura,
presença de sais, ácidos, bases etc.
As medidas de umidade foram efetuadas em balança por perda de secagem,
método IR, da marca Mettler Toledo, conforme descrito no item 4.4.1.4 –
Caracterização da metformina por umidade. O resultado obtido foi de umidade IR =
0,16%.
De acordo com a United States Pharmacopea (2017), o valor de umidade
preconizado na especificação é de no máximo 0,5%, via perda por secagem, 105 °C
durante 5 horas. Ou seja, outra metodologia, porém extrapolando, pode ser
considerado que o IFA em questão está de acordo com o limite especificado.
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5.3.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
A análise morfológica das partículas é importante na determinação das
características físico-químicas de um pó a comprimir. A forma e o tamanho dessa
estrutura definem a maioria das características das partículas. A morfologia pode ser
avaliada por técnicas de visualização ou análise de imagens como microscopia óptica
ou eletrônica. O MEV é um aparelho que pode fornecer rapidamente informações
sobre a morfologia com alta resolução. Além disso, é possível avaliar a aparência
tridimensional da imagem, resultado direto da profundidade de campo (DEDAVID;
GOMES; MACHADO, 2007).
Figura 8 – Cloridrato de metformina visto no MEV com aumento de 2000x e 500x

Através da Figura 8 pode ser observado que o cloridrato de metformina possui
uma estrutura com bordas arredondadas sendo que essas partículas tendem a
aglomerar-se formando blocos duros.

5.3.6 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria (TGA)
A calorimetria exploratória diferencial (DSC) é utilizada para medir a diferença
de energia entre uma amostra e um material de referência em função de um programa
de aquecimento ou resfriamento sob atmosfera controlada. Geralmente é utilizada
para determinar a temperatura de fusão e cristalização; entalpias de fusão e de
cristalização, bem como na determinação da temperatura de transição vítrea
(MACHADO; MATOS, 2004).

71

Já a termogravimetria ou análise termogravimétrica (TGA) é uma técnica da
análise térmica na qual a variação da massa da amostra (perda ou ganho) é
determinada em função da temperatura e/ou tempo, enquanto a amostra é submetida
a uma programação controlada de temperatura. Esta técnica possibilita conhecer as
alterações que o aquecimento pode provocar na massa de substâncias, permitindo
estabelecer a faixa de temperatura em que elas adquirem composição química fixa,
definida e constante, a temperatura em que começam a decompor, acompanhar o
andamento de reações de desidratação (perda de umidade), oxidação, combustão,
decomposição, etc. (MATOS; MACHADO, 2004).
As análises foram efetuadas em equipamento DSC da marca Mettler Toledo
modelo 882 conforme descrito no item 4.4.1.6 – Caracterização da metformina por
calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria (TGA).
Figura 9 – Resultado da análise de DSC / TGA do cloridrato de metformina (10 °C/min)

A avaliação do resultado do DSC, nas condições analíticas realizadas, mostra
um evento endotérmico com formação de um pico em uma estreita faixa de
temperatura e de grande amplitude, indicando que a metformina possui um caráter
cristalino, com máximo pico de fusão em 233,87 °C (Figura 9).
A avaliação do resultado de TGA, nas condições analíticas realizadas, mostra
um início de perda de massa próximo da temperatura de fusão, sendo que o IFA perde
41,12% de massa ao atingir a temperatura de 300 °C (Figura 9). Os dados analisados
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indicam que a degradação da metformina se inicia bem próximo da temperatura de
fusão.

5.4 Caracterização por análise física dos granulados

5.4.1 Distribuição granulométrica

5.4.1.1 Distribuição granulométrica dos granulados obtidos via high shear mixer
O tamanho das partículas tem um impacto significativo na reologia dos pós bem
como na liberação dos fármacos e em suas características físico-químicas. A
uniformidade de um grânulo ou de uma forma farmacêutica depende em grande parte
do tamanho das partículas e da distribuição do IFA em toda a formulação. Para avaliar
o tamanho e a distribuição granulométrica, o método de peneira vibratória ou
tamisação forçada é o mais utilizado por sua simplicidade e eficiência (ANSEL et al.,
2000).
Foram realizadas as análises de granulometria através de peneira vibratória
conforme descrito no item 4.4.4.1 – Distribuição do tamanho de partícula dos
granulados. Os resultados são apresentados a seguir (Tabela 5 e 6).
Tabela 5 – Resultados da granulometria dos granulados obtidos via high shear mixer
utilizando o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP
% granulado
% granulado
% granulado
% granulado
retido na malha

retido na malha

retido na malha

retido na malha

T1 – HSM PVP

T2 – HSM PVP

T3 – HSM PVP

T4 – HSM PVP

300/1100 rpm

450/1650 rpm

300/1650 rpm

450/1100 rpm

1000

0

0

0

0

850

0,20

0,60

0,10

0,40

425

16,90

26,03

17,05

19,11

250

18,11

17,79

17,05

14,39

Base

64,79

55,58

65,80

66,10

Peneira
(µ)
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Tabela 6 – Resultados da granulometria dos granulados obtidos via high shear mixer
utilizando o aglutinante Klucel™ EXF HPC
% granulado
% granulado
% granulado
% granulado
retido na malha

retido na malha

retido na malha

retido na malha

T5 – HSM HPC

T6 – HSM HPC

T7 – HSM HPC

T8 – HSM HPC

300/1100 rpm

450/1650 rpm

300/1650 rpm

450/1100 rpm

1000

0

0

0

0

850

0,70

0,70

0,80

0,70

425

16,12

16,38

17,50

14,67

250

11,01

18,48

12,40

18,26

Base

71,97

64,24

69,20

66,27

Peneira
(µ)

Com os resultados obtidos foi plotado um gráfico para melhor visualização dos
mesmos (Gráfico 2 e 3).
Gráfico 2 – Resultados da distribuição granulométrica dos granulados obtidos via high shear
mixer utilizando o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP
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Gráfico 3 – Resultados da distribuição granulométrica dos granulados obtidos via high shear
mixer utilizando o aglutinante Klucel™ EXF HPC
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De acordo com os dados gerados é possível verificar o predomínio de
pequenas partículas, com cerca de 55 – 65% do total do granulado menor que 250µ
para o granulado obtido em high shear mixer utilizando o aglutinante Plasdone™ K
29-32 PVP e cerca de 64 – 72% do total do granulado menor que 250µ para o
granulado obtido em high shear mixer utilizando o aglutinante Klucel™ EXF HPC. Para
ambos aglutinantes o T2 foi o teste que apresentou uma leve tendência a um tamanho
de partícula maior provavelmente em função aos parâmetros do processo.

5.4.1.2 Distribuição granulométrica dos granulados obtidos via extrusora dupla rosca
Foram realizadas as análises de granulometria através de peneira vibratória
conforme descrito no item 4.4.4.1 – Distribuição do tamanho de partícula dos
granulados. Os resultados são apresentados a seguir (Tabela 7 e 8).
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Tabela 7 – Resultados da granulometria dos granulados obtidos via extrusora dupla rosca
utilizando o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP
%
%
%
%
%
%
granulado granulado granulado granulado granulado granulado
retido na

retido na

retido na

retido na

retido na

retido na

malha

malha

malha

malha

malha

malha

T1 - EDR

T2 - EDR

T3 - EDR

T4 - EDR

T5 - EDR

T6 - EDR

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

200/600

200/800

300/600

300/800

400/600

400/800

rpm

rpm

Rpm

rpm

Rpm

Rpm

1000

0

0,20

0

0,20

0,20

0,20

850

3,42

4,23

3,41

5,41

4,59

3,81

425

38,83

44,67

42,08

46,29

54,49

43,89

250

12,47

9,86

14,83

13,23

12,77

13,43

Base

45,27

41,05

39,68

34,87

27,94

38,68

Peneira
(µ)

Tabela 8 – Resultados da granulometria dos granulados obtidos via extrusora dupla rosca
utilizando o aglutinante Klucel™ EXF HPC
%
%
%
%
%
%
granulado granulado granulado granulado granulado granulado
retido na

retido na

retido na

retido na

retido na

retido na

malha

malha

malha

malha

malha

malha

T7 - EDR

T8 - EDR

T9 - EDR

T10 - EDR

T11 - EDR

T12 - EDR

HPC

HPC

HPC

HPC

HPC

HPC

200/600

200/800

300/600

300/800

400/600

400/800

rpm

rpm

rpm

rpm

Rpm

Rpm

1000

0

0

0

0

0

0

850

4,00

3,62

3,64

2,85

3,02

2,61

425

44,40

50,70

50,51

40,94

43,86

41,57

250

17,20

16,70

16,97

16,29

16,50

18,07

Base

34,40

28,97

28,89

39,92

36,62

37,75

Peneira
(µ)

Com os resultados obtidos foi plotado um gráfico para melhor visualização dos
mesmos (Gráfico 4 e 5).
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Gráfico 4 – Resultados da distribuição granulométrica dos granulados obtidos via extrusora
dupla rosca utilizando o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP

% de granulado retiro na malha
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Gráfico 5 – Resultados da distribuição granulométrica dos granulados obtidos via extrusora
dupla rosca utilizando o aglutinante Klucel™ EXF HPC

% de granulado retido na malha
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Através dos dados gerados é possível verificar que ocorreu um aumento do
tamanho de partícula quando comparado com a técnica de granulação no high shear
mixer utilizando os dois tipos de aglutinantes. Onde observa-se uma predominância
de tamanho pequeno, com cerca de 55 – 72% do total do granulado menor que 250µ

77

para o granulado obtido em high shear mixer, observa-se cerca de 28 – 45% do total
do granulado menor que 250µ para o granulado obtido em extrusora dupla rosca.
Ainda realizando a mesma comparação, nota-se também um aumento considerável
da quantidade de partículas maiores que 425µ, cerca de 16 – 26% para o granulado
obtido em high shear mixer e cerca de 38 – 55% para o granulado obtido em extrusora
dupla rosca.
Isso significa que a granulação via extrusora dupla rosca gerou tamanhos de
partículas maiores que a granulação via high shear mixer com os dois aglutinantes
utilizados.
Ainda avaliando o processo via extrusora dupla rosca, nota-se que entre os
testes realizados com o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP, o teste T5 foi o que
apresentou menor quantidade de finos com cerca de 28% menor que 250 µ e a maior
quantidade de granulado maior que 425 µ com cerca de 55%. Já para os testes com
o aglutinante Klucel™ EXF HPC observa-se uma maior uniformidade entre os
resultados, com menor variação entre as granulometrias obtidas. Ainda assim verificase que os testes T8 e T9 apresentaram resultados muito semelhantes e com as
menores quantidades de finos, com cerca de 29% menor que 250 µ e a maior
quantidade de granulado maior que 425 µ com cerca de 50%.

5.4.2 Densidades

5.4.2.1 Densidades dos granulados obtidos via high shear mixer

A determinação das densidades dos pós e granulados podem auxiliar no
entendimento das propriedades de fluxo dos pós. A partir das densidades aparente e
compactada é possível calcular índices como de Compressibilidade ou de Carr e Fator
de Hausner. Um guia empírico sobre a fluidez de pós é obtido através destes índices.
Além disso, é possível relacionar a densidade do granulado com a dureza do
comprimido, calcular as capacidades mínimas e máximas de equipamentos e avaliar
a qualidade geral dos granulados em casos de transferência de tecnologia ou scale
up.
Foram realizadas as análises de densidade aparente e compactada conforme
descrito no item 4.4.4.2 – Densidades dos granulados. Os resultados são
apresentados a seguir (Tabela 9).
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Tabela 9 – Resultados das densidades aparente e compactada dos granulados obtidos via
high shear mixer utilizando os aglutinantes Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC
Densidades
Testes
Densidade aparente
Densidade compactada
(g/mL)
(g/mL)
T1 – HSM PVP
0,50
0,60
300/1100 rpm
T2 – HSM PVP
450/1650 rpm
T3 – HSM PVP
300/1650 rpm
T4 – HSM PVP
450/1100 rpm
T5 – HSM HPC
300/1100 rpm
T6 – HSM HPC
450/1650 rpm
T7 – HSM HPC
300/1650 rpm
T8 – HSM HPC
450/1100 rpm

0,43

0,51

0,47

0,56

0,45

0,56

0,48

0,60

0,41

0,48

0,47

0,57

0,43

0,50

Foram observadas diferenças entre as densidades nos experimentos obtendose as seguintes variações máximas: 0,07 para densidade aparente e 0,09 para
densidade compactada ambos resultados com o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP,
0,07 para densidade aparente e 0,12 para densidade compactada ambos resultados
com o aglutinante Klucel™ EXF HPC.
Quando comparamos a média das densidades obtidas com ambos aglutinantes
é observado uma pequena diferença porém com uma tendência para maior densidade
para o Plasdone™ K 29-32 PVP: densidade aparente (PVP): 0,46 g/mL e densidade
compactada (PVP): 0,56 g/mL, densidade aparente (HPC): 0,45 g/mL e densidade
compactada (HPC): 0,54 g/mL.
Essas densidades foram utilizadas para calcular o Índice de Carr e Fator de
Hausner.
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5.4.2.2 Densidades dos granulados obtidos via extrusora dupla rosca

Foram realizadas as análises de densidade aparente e compactada conforme
descrito no item 4.4.4.2 – Densidades dos granulados. Os resultados são
apresentados a seguir (Tabela 10).
Tabela 10 – Resultados das densidades aparente e compactada dos granulados obtidos via
extrusora dupla rosca utilizando os aglutinantes Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF
HPC
Densidades
Teste
Densidade aparente
Densidade compactada
(g/mL)
(g/mL)
T1 – EDR PVP
0,54
0,65
200/600 rpm
T2 – EDR PVP
200/800 rpm
T3 – EDR PVP
300/600 rpm
T4 – EDR PVP
300/800 rpm
T5 – EDR PVP
400/600 rpm
T6 – EDR PVP
400/800 rpm
T7 – EDR HPC
200/600 rpm
T8 – EDR HPC
200/800 rpm
T9 – EDR HPC
300/600 rpm
T10 – EDR HPC
300/800 rpm
T11 – EDR HPC
400/600 rpm
T12 – EDR HPC
400/800 rpm

0,53

0,65

0,52

0,64

0,53

0,67

0,57

0,64

0,53

0,66

0,50

0,62

0,50

0,62

0,50

0,62

0,51

0,63

0,50

0,62

0,50

0,63
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As diferenças encontradas entre as densidades nos experimentos com
extrusora dupla rosca foram menores que as encontradas utilizando o high shear
mixer. Foram obtidas as seguintes variações máximas: 0,05 para densidade aparente
e 0,02 para densidade compactada ambos resultados com o aglutinante Plasdone™
K 29-32 PVP, 0,01 para densidade aparente e 0,01 para densidade compactada
ambos resultados com o aglutinante Klucel™ EXF HPC. Isso pode significar que os
parâmetros avaliados no processo não possuem muita influência na definição das
densidades obtidas, sendo que as variações de processo empregadas não foram
suficientes para demonstrar alterações significativas.
A fim de se comparar as densidades dos granulados obtidos via high shear
mixer e via extrusora dupla rosca foram plotados os Gráficos 6 e 7 com todos os
resultados agrupados.
Gráfico 6 – Densidades aparentes dos granulados obtidos via high shear mixer e via extrusora
dupla rosca com os aglutinantes Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC

Experimentos realizados
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T12 – EDR HPC 400/800 rpm
T11 – EDR HPC 400/600 rpm
T10 – EDR HPC 300/800 rpm
T9 – EDR HPC 300/600 rpm
T8 – EDR HPC 200/800 rpm
T7 – EDR HPC 200/600 rpm
T6 – EDR PVP 400/800 rpm
T5 – EDR PVP 400/600 rpm
T4 – EDR PVP 300/800 rpm
T3 – EDR PVP 300/600 rpm
T2 – EDR PVP 200/800 rpm
T1 – EDR PVP 200/600 rpm
T8 – HSM HPC 450/1100 rpm
T7 – HSM HPC 300/1650 rpm
T6 – HSM HPC 450/1650 rpm
T5 – HSM HPC 300/1100 rpm
T4 – HSM PVP 450/1100 rpm
T3 – HSM PVP 300/1650 rpm
T2 – HSM PVP 450/1650 rpm
T1 – HSM PVP 300/1100 rpm
0

0,1

0,2

0,3

0,4
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0,5

0,6
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Gráfico 7 – Densidades compactadas dos granulados obtidos via high shear mixer e via
extrusora dupla rosca com os aglutinantes Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC

Densidade compactada (g/mL)
T12 – EDR HPC 400/800 rpm
T11 – EDR HPC 400/600 rpm
T10 – EDR HPC 300/800 rpm
T9 – EDR HPC 300/600 rpm
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T8 – HSM HPC 450/1100 rpm
T7 – HSM HPC 300/1650 rpm
T6 – HSM HPC 450/1650 rpm
T5 – HSM HPC 300/1100 rpm
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Comparando as densidades dos granulados obtidos via high shear mixer para
os dois aglutinantes utilizados: densidade aparente (PVP): 0,46 g/mL e densidade
compactada (PVP): 0,56 g/mL, densidade aparente (HPC): 0,45 g/mL e densidade
compactada (HPC): 0,54 g/mL com as obtidas via extrusora dupla rosca para os dois
aglutinantes utilizados: densidade aparente (PVP): 0,54 g/mL e densidade
compactada (PVP): 0,65 g/mL, densidade aparente (HPC): 0,50 g/mL e densidade
compactada (HPC): 0,62 g/mL, é verificado um aumento das médias das densidades
no processo da extrusora dupla rosca.
Quando comparamos a performance dos aglutinantes é possível observar que
para o processo utilizando o high shear mixer as diferenças de densidade são muito
pequenas enquanto para o processo com a extrusora dupla rosca nota-se uma
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diferença maior na densidade aparente porém sendo ambas densidades maiores com
o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP.
Essas densidades foram utilizadas para calcular o Índice de Carr e Fator de
Hausner.

5.4.3 Fluxo e Índices

5.4.3.1 Fluxo e índices dos granulados obtidos via high shear mixer

As propriedades de fluxo dos pós são de grande importância e podem ser
estudadas através da determinação das densidades aparente e compactada e do
ângulo de repouso. Um guia empírico sobre a fluidez dos pós pode ser obtido através
dos valores dos Índices de Carr ou compressibilidade. A interpretação de seus valores
é mostrada no Quadro 12.
Conhecendo-se os resultados das densidades foi possível calcular o Índice de
Carr e o Fator de Hausner que são utilizados para avaliar indiretamente as
propriedades de fluxo dos granulados. Além das definições dos índices foram
efetuadas as medições dos ângulos de repouso em equipamento granulate flow tester
conforme descrito no item 4.4.4.3 – Fluxo e índices dos granulados.
Os resultados obtidos são mostrados na sequência (Tabela 11) e avaliados
conforme Quadro 12.
Quadro 12 – Valores para avaliação de propriedades de fluxo

Fonte: adaptado da United States Pharmacopea (2017)
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Tabela 11 – Resultados das análises de ângulo de repouso e cálculos de Índice de Carr e
Fator de Hausner dos granulados obtidos via high shear mixer utilizando o aglutinante
Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC
Ângulo de
Testes
Índice de Carr
Fator de Hausner
repouso
T1 – HSM PVP

36,9

19,40

1,19

300/1100 rpm

Razoável

Razoável

Razoável

T2 – HSM PVP

39,8

19,23

1,19

450/1650 rpm

Razoável

Razoável

Razoável

T3 – HSM PVP

37,5

19,72

1,20

300/1650 rpm

Razoável

Razoável

Razoável

T4 – HSM PVP

38,6

22,22

1,22

450/1100 rpm

Razoável

Passável

Razoável

23,88

1,24

Passável

Razoável

16,67

1,17

Razoável

Bom

T5 – HSM HPC
300/1100 rpm
T6 – HSM HPC
450/1650 rpm

Não fluiu

Não fluiu

T7 – HSM HPC

39,7

22,86

1,23

300/1650 rpm

Razoável

Passável

Razoável

T8 – HSM HPC

39,5

15

1,15

450/1100 rpm

Razoável

Bom

Bom

De acordo com o Quadro 12 pode-se concluir que as propriedades de fluxo são
melhoradas à medida que os valores do ângulo de repouso, Índice de Carr e Fator de
Hausner diminuem.
Os resultados obtidos para os granulados manipulados com o aglutinante
Plasdone™ K 29-32 PVP estão todos muito próximos sendo que a interpretação dos
resultados nos mostra uma propriedade de fluxo razoável, com exceção do teste 4
que apresentou uma interpretação para o Índice de Carr de Passável. Seria o pior
resultado com esse aglutinante em high shear mixer.
Já os resultados apresentados para os granulados obtidos com o aglutinante
Klucel™ EXF HPC nos mostram algumas incongruências. Apesar dos resultados
medianos encontrados nos índices de Carr e Fator de Hausner dos granulados teste
5 e 6, os mesmos apresentaram resultados abaixo das expectativas para o ângulo de
repouso. Não foi obtida medida do ângulo para esses testes pois os mesmos não
passaram pela abertura do funil como os demais granulados.
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Essas diferenças podem ter ocorrido porque o índice de compressibilidade
(índice de Carr) e o fator de Hausner avaliam indiretamente as propriedades de fluxo
e compactabilidade dos pós e granulados (UNITED STATES PHARMACOPEA, 2017)
e por isso não são uma medida exata.

5.4.3.2 Fluxo e índices dos granulados obtidos via extrusora dupla rosca

Conhecendo-se os resultados das densidades foi possível calcular o Índice de
Carr e o Fator de Hausner que são utilizados para avaliar indiretamente as
propriedades de fluxo dos granulados. Além das definições dos índices foram
efetuadas as medições dos ângulos de repouso em equipamento granulate flow tester
conforme descrito no item 4.4.4.3 – Fluxo e índices dos granulados.
Os resultados obtidos são mostrados na sequência (Tabela 12) e avaliados
conforme Quadro 12.
Tabela 12 – Resultados das análises de ângulo de repouso e cálculos de Índice de Carr e
Fator de Hausner dos granulados obtidos via extrusora dupla rosca utilizando o aglutinante
Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC
Ângulo de
Testes
Índice de Carr
Fator de Hausner
repouso
T1 – EDR PVP

36,93

20

1,2

200/600 rpm

Razoável

Razoável

Razoável

T2 – EDR PVP

39,33

22,28

1,22

200/800 rpm

Razoável

Passável

Razoável

T3 – EDR PVP

38,80

22,9

1,23

300/600 rpm

Razoável

Passável

Razoável

T4 – EDR PVP

39,10

25,56

1,26

300/800 rpm

Razoável

Passável

Passável

T5 – EDR PVP

40,2

11,76

1,12

400/600 rpm

Razoável

Bom

Bom

T6 – EDR PVP

40,2

25,27

1,25

400/800 rpm

Razoável

Passável

Razoável

T7 – EDR HPC

38,6

23,59

1,24

200/600 rpm

Razoável

Passável

Razoável
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Testes

Ângulo de
repouso

Índice de Carr

Fator de Hausner

T8 – EDR HPC

38,2

23,08

1,23

200/800 rpm

Razoável

Passável

Razoável

T9 – EDR HPC

37,77

23,32

1,23

300/600 rpm

Razoável

Passável

Razoável

T10 – EDR HPC

38,17

24,08

1,24

300/800 rpm

Razoável

Passável

Razoável

T11 – EDR HPC

38,95

24,87

1,25

400/600 rpm

Razoável

Passável

Razoável

T12 – EDR HPC

36,87

26,70

1,27

400/800 rpm

Razoável

Passável

Razoável

De acordo com o Quadro 12 pode-se concluir que as propriedades de fluxo são
melhoradas à medida que os valores do ângulo de repouso, Índice de Carr e Fator de
Hausner diminuem.
Os resultados obtidos para os granulados manipulados com ambos
aglutinantes estão muito próximos sendo que a interpretação dos resultados nos
mostra uma propriedade de fluxo, relacionado ao ângulo de repouso, razoável nos 12
testes realizados. Os resultados de Índice de Carr e Fator de Hausner apresentaram
resultados entre passável e razoável sendo o melhor resultado apresentado pelo teste
5, com o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP.
De forma geral, os resultados apresentados em extrusora dupla rosca foram
mais satisfatórios principalmente com o aglutinante Klucel™ EXF HPC. Não houveram
casos de falta de fluidez na execução do teste de ângulo de repouso como no ocorrido
com os testes T5 e T6 em high shear mixer.

5.4.4 Umidade

5.4.4.1 Umidade dos granulados obtidos via high shear mixer

É de suma importância determinar o teor de umidade existente em um
granulado que será comprimido. A faixa ideal de umidade dos granulados é bastante
variável e depende de muitas características como o IFA, excipientes, processo de
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manufatura, estabilidade do produto etc. Na prática a indústria farmacêutica utiliza de
0,5 – 3,0% de umidade o que geralmente confere boas condições de compressão. Por
outro lado, cabe salientar que a ausência de umidade também irá dificultar a
compressão do granulado assim como o excesso da mesma poderá ocasionar
aderência nos punções entre outros problemas.
As medidas de umidade foram efetuadas em balança por perda de secagem,
método IR, da marca Mettler Toledo, conforme descrito no item 4.4.4.4 – Umidade dos
granulados. Os resultados obtidos podem ser visualizados na Tabela 13.
Tabela 13 – Resultados de umidade residual dos granulados obtidos via high shear mixer
utilizando o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC
Teste
Umidade IR (%)
T1 – HSM PVP

300/1100 rpm

1,15

T2 – HSM PVP

450/1650 rpm

1,74

T3 – HSM PVP

300/1650 rpm

1,70

T4 – HSM PVP

450/1100 rpm

1,74

T5 – HSM HPC

300/1100 rpm

1,39

T6 – HSM HPC

450/1650 rpm

1,52

T7 – HSM HPC

300/1650 rpm

1,40

T8 – HSM HPC

450/1100 rpm

0,40

Todos os resultados obtidos estão de acordo com a faixa especificada entre
0,5 – 3,0% de umidade, com exceção do teste 8 que poderá apresentar problemas de
compressibilidade, principalmente relacionados a dureza, em função da baixa
umidade.

5.4.4.2 Umidade dos granulados obtidos via extrusora dupla rosca

As medidas de umidade foram efetuadas em balança por perda de secagem,
método IR, da marca Mettler Toledo, conforme descrito no item 4.4.4.4 – Umidade dos
granulados. Os resultados obtidos podem ser visualizados na Tabela 14.
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Tabela 14 – Resultados de umidade residual dos granulados obtidos via extrusora dupla rosca
utilizando o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC
Teste
Umidade IR (%)
T1 – EDR PVP

200/600 rpm

1,39

T2 – EDR PVP

200/800 rpm

1,34

T3 – EDR PVP

300/600 rpm

1,04

T4 – EDR PVP

300/800 rpm

1,31

T5 – EDR PVP

400/600 rpm

1,47

T6 – EDR PVP

400/800 rpm

1,17

T7 – EDR HPC

200/600 rpm

0,66

T8 – EDR HPC

200/800 rpm

1,08

T9 – EDR HPC

300/600 rpm

0,8

T10 – EDR HPC

300/800 rpm

1,04

T11 – EDR HPC

400/600 rpm

0,86

T12 – EDR HPC

400/800 rpm

0,94

Todos os resultados obtidos estão de acordo com a faixa especificada entre
0,5 – 3,0% de umidade.

5.4.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

5.4.5.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos granulados obtidos por high
shear mixer

Conforme dito no item 4.4.4.5 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos
granulados, para esta análise foram escolhidas 3 amostras: os melhores resultados
(T2 e T7) e o melhor resultado em dureza porém com fluxo ruim (T6). Essa análise foi
sugerida no término deste trabalho para justificar o fluxo ruim do T6 e os resultados
obtidos nas análises de fluxo e índices.
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Figura 10 – Granulado T2 obtido via HSM visto no MEV com aumento de 2000x e 500x

Figura 11 – Granulado T7 obtido via HSM visto no MEV com aumento de 2000x e 500x

Figura 12 – Granulado T6 obtido via HSM visto no MEV com aumento de 2000x e 500x

Quando comparamos as estruturas obtidas via HSM é possível observar
claramente a estrutura da metformina até mesmo porque ela representa cerca de 83%
da formulação. Entretanto, de forma geral não houveram mudanças significativas na
morfologia. É possível observar as partículas de metformina aglomeradas com
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partículas menores, possivelmente os excipientes da formulação. A observação do
granulado T6 com aumento de 500x aparenta a formação de aglomerados em formato
mais cilindríco do que circular (Figura 12). Talvez esse formato possa estar
relacionado com o baixo fluxo apresentado pelo material em máquina compressora e
na avaliação de ângulo de repouso.
5.4.5.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos granulados obtidos por
extrusora dupla rosca
Conforme dito no item 4.4.4.5 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos
granulados, para esta análise foram escolhidas 2 amostras: os melhores resultados
(T5 e T8). Essa análise foi sugerida no término deste trabalho para justificar o fluxo
ruim do T6 e os resultados obtidos nas análises de fluxo e índices.
Figura 13 – Granulado T5 obtido via EDR visto no MEV com aumento de 2000x e 500x

Figura 14 – Granulado T8 obtido via EDR visto no MEV com aumento de 2000x e 500x
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Quando comparamos as estruturas obtidas via EDR é possível observar a
estrutura da metformina até mesmo porque ela representa cerca de 83% da
formulação, mas não de forma tão clara como nos processos obtidos via HSM.
Visualmente é possível notar que houveram alterações morfológicas com alterações
na característica inicial do cloridrato de metformina. O aspecto observado é de um
aglomerado mais íntimo, com partículas mais aglutinadas e densificadas, muitas
vezes aparentando junção das partículas. Essa característica provavelmente se deu
em função do processo utilizado e das altas forças de cisalhamento. Um resultado
semelhante foi obtido no trabalho realizado por Kim et al. (2017), onde os resultados
de morfologia obtidos através do processo via EDR se mostraram diferentes dos
resultados obtidos através do processo via HSM.

5.4.6 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria (TGA)

5.4.6.1 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria (TGA) dos
granulados obtidos por high shear mixer

Conforme dito no item 4.4.4.6 - Calorimetria exploratória diferencial (DSC) e
termogravimetria (TGA) dos granulados, para esta análise foram escolhidas 3
amostras: os melhores resultados (T2 e T7) e o melhor resultado em dureza porém
com fluxo ruim (T6).
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Figura 15 – Resultado da análise de DSC / TGA do cloridrato de metformina e dos granulados
T2, T6 e T7 obtidos via HSM (10 °C/min)

As amostras dos granulados foram comparadas a um padrão de cloridrato de
metformina. A avaliação dos resultados de DSC, nas condições analíticas realizadas,
mostram eventos endotérmicos com formação de picos em uma estreita faixa de
temperatura e de grande amplitude, indicando a presença de material cristalino. Uma
vez que a metformina é praticamente 83% da formulação esse resultado já era de
certa forma esperado. Esses resultados indicam que o IFA não sofreu amorfização
durante as etapas de granulação e secagem.
O deslocamento do pico obtido na análise dos granulados (231,35 – 232,42 °C)
quando comparado ao cloridrato de metformina (233,87 °C) pode indicar uma
interferência dos excipientes e/ou do processo realizado.
A avaliação dos resultados de TGA, nas condições analíticas realizadas,
mostra um início de perda de massa próximo da temperatura de fusão, sendo que os
granulados obtidos com o aglutinante HPC apresentaram uma sensibilidade
levemente superior a temperatura quando comparado ao granulado obtido com PVP.
E todos os granulados se mostraram levemente mais sensíveis que o ativo em seu
estado original. O IFA perde 41,12% de massa ao atingir a temperatura de 300°C
enquanto que os granulados T2, T6 e T7 perdem 43,79%, 46,67% e 46,64%
respectivamente.
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5.4.6.2 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria (TGA) dos
granulados obtidos por extrusora dupla rosca

Conforme dito no item 4.4.4.6 - Calorimetria exploratória diferencial (DSC) e
termogravimetria (TGA) dos granulados, para esta análise foram escolhidas 2
amostras: os melhores resultados (T5 e T8).
Figura 16 – Resultado da análise de DSC / TGA do cloridrato de metformina e dos granulados
T5 e T8 obtidos via EDR (10 °C/min)

As amostras dos granulados foram comparadas a um padrão de cloridrato de
metformina. A avaliação dos resultados de DSC, nas condições analíticas realizadas,
mostram eventos endotérmicos com formação de picos em uma estreita faixa de
temperatura e de amplitude razoável, indicando a presença de material cristalino.
Porém ao comparar os granulados obtidos via HSM com os obtidos via EDR é possível
observar uma redução na amplitude do pico, evento endotérmico, dos testes obtidos
via EDR. Esse dado pode indicar uma alteração no padrão cristalino do IFA. Isso pode
ser verificado através do cálculo da entalpia de fusão. A amorfização de uma parte do
ativo poderia ajudar a explicar a melhor performance da EDR frente ao HSM nos testes
realizados, pois a natureza da forma cristalina do IFA pode afetar sua estabilidade,
fluidez, densidade, compactabilidade e velocidade de dissolução (FLORENCE;
ATTWOOD, 2003).
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O deslocamento do pico obtido na análise dos granulados (229,81 – 230,08 °C)
quando comparado ao cloridrato de metformina (233,87 °C) pode indicar uma
interferência dos excipientes e/ou do processo realizado.
A avaliação dos resultados de TGA, nas condições analíticas realizadas,
mostra um início de perda de massa próximo da temperatura de fusão, sendo que o
granulado obtido com o aglutinante HPC apresentou uma sensibilidade levemente
superior à temperatura quando comparado ao granulado obtido com PVP. E todos os
granulados se mostraram levemente mais sensíveis que o ativo em seu estado
original. O IFA perde 41,12% de massa ao atingir a temperatura de 300 °C enquanto
que os granulados T5 e T8 perdem 44,51% e 47,56%, respectivamente
Quando comparamos os granulados obtidos via HSM com os obtidos via EDR
é possível verificar que os granulados obtidos via EDR são levemente mais sensíveis
à temperatura que os obtidos via HSM pois os picos de fusão estão de 1 – 2 °C
deslocados. Além disso a perda de massa também foi minimamente maior para os
granulados obtidos via EDR (1 – 2%).

5.5 Parâmetros fornecidos no processo de compressão

5.5.1 Parâmetros fornecidos no processo de compressão dos granulados obtidos via
high shear mixer

Os comprimidos foram obtidos em compressora rotativa marca Riva,
modelo/tipo Piccola, com 8 estações para Pesquisa e Desenvolvimento ou produções
de pequena escala. A compressão foi realizada de modo a obter-se a dureza máxima
dos comprimidos.
A compressora nos forneceu as seguintes informações através do software
acoplado à mesma: força de ejeção e de compressão dos comprimidos além do
comportamento de fluidez do granulado em máquina. A informação sobre a força de
compressão auxilia na avaliação da plasticidade do granulado, que é a característica
de deformar-se sob uma pressão aplicada e manter-se na posição deformada sem
rompimentos ou fraturas e sem retornar a posição original, o que caracterizaria um
granulado elástico e por isso não adequado ao processo de compressão. Os valores
de força de ejeção estão relacionados à lubrificação do granulado de modo que forças
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muito elevadas podem indicar uma tendência a aderência nos punções (DOMICINI,
2018; AL-ZOUBI; ODEH; NIKOLAKAKIS, 2017).
Esses resultados podem ser avaliados a seguir (Tabela 15).
Tabela 15 – Resultados em máquina dos parâmetros de fluxo, força de compressão e força
de ejeção para os granulados obtidos via high shear mixer utilizando o aglutinante Plasdone™
K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC
Força de
Força de ejeção
Teste
Fluxo na máquina
compressão (kg)
(kg)
T1 – HSM PVP
300/1100 rpm
T2 – HSM PVP
450/1650 rpm
T3 – HSM PVP
300/1650 rpm
T4 – HSM PVP
450/1100 rpm
T5 – HSM HPC
300/1100 rpm
T6 – HSM HPC
450/1650 rpm
T7 – HSM HPC
300/1650 rpm
T8 – HSM HPC
450/1100 rpm

Bom

3200

44 – 76

Bom

3100

27 – 42

Bom

3000

26 – 42

Bom

3200

19 – 44

Ruim

5200

35 – 57

Ruim

4900

32 – 53

Razoável

3748

35 – 57

Razoável

4100

65 – 108

A avaliação do processo via high shear mixer utilizando o aglutinante
Plasdone™ K 29-32 PVP apresenta boas performances de fluxo em máquina para
todos os granulados enquanto que os granulados obtidos utilizando o aglutinante
Klucel™ EXF HPC apresenta fluxo ruim em dois testes (T5 e T6) e fluxo razoável nos
demais. A Fotografia 8 mostra a performance do granulado T5 no funil da compressora
onde observa-se o popularmente conhecido “caminho de rato”, ou seja, um buraco no
pó significando que o pó possui altas forças de coesão entre as partículas gerando
um fluxo errático e muitas vezes segregação das mesmas. O granulado T6 apresentou
um comportamento muito semelhante ao T5. Esses resultados encontrados para T5
e T6 estão de acordo com os resultados obtidos na medida do ângulo de repouso.
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Fotografia 8 – Granulado T5 – HSM HPC 300/1100 rpm no funil da compressora

Os equipamentos de escala industrial ou equipamentos com tecnologias mais
avançadas possuem dois controles de forças de compressão: pré compressão e
compressão propriamente dita. A pré compressão é uma etapa onde uma força é
aplicada no punção sobre o granulado na matriz do equipamento. O objetivo desta
etapa é a retirada do ar e ocorre a densificação inicial do material. Na sequência é
aplicada a força de compressão onde o pó é completamente prensado e o comprimido
formado.
O equipamento Picolla utilizado nos experimentos em questão possui somente
a força de compressão, que neste caso, é responsável pela retirada do ar,
densificação e formação do comprimido. Normalmente se utilizam forças de
compressão mais altas do que no processo onde o recurso da pré compressão está
disponível.
Os resultados da Tabela 15 mostram que as forças de compressão utilizadas
para obtenção dos comprimidos com o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP foram
mais baixas e mais uniformes do que os comprimidos obtidos com o aglutinante
Klucel™ EXF HPC. Foram obtidos valores entre 3000 – 3200 kg e entre 3748 – 5200
kg respectivamente. Altos valores de força de compressão muitas vezes são evitados
pela indústria farmacêutica pois podem causar desgaste dos ferramentais ao longo do
tempo (DOMICINI, 2018).
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A força de ejeção está relacionada com a eficiência de lubrificação do
granulado (DOMICINI, 2018; AL-ZOUBI; ODEH; NIKOLAKAKIS, 2017) e de acordo
com a Tabela 15 todos os valores apresentam resultados satisfatórios abaixo de 200
kg.

5.5.2 Parâmetros fornecidos no processo de compressão dos granulados obtidos via
extrusora dupla rosca

A compressora nos forneceu as seguintes informações através do software
acoplado à mesma: força de ejeção e de compressão dos comprimidos além do
comportamento de fluidez do granulado em máquina. Esses resultados podem ser
avaliados a seguir (Tabela 16).
Tabela 16 – Resultados em máquina dos parâmetros de fluxo, força de compressão e força
de ejeção para os granulados obtidos via extrusora dupla rosca utilizando o aglutinante
Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC
Força de
Força de ejeção
Teste
Fluxo na máquina
compressão (kg)
(kg)
T1 – EDR PVP
200/600 rpm
T2 – EDR PVP
200/800 rpm
T3 – EDR PVP
300/600 rpm
T4 – EDR PVP
300/800 rpm
T5 – EDR PVP
400/600 rpm
T6 – EDR PVP
400/800 rpm
T7 – EDR HPC
200/600 rpm
T8 – EDR HPC
200/800 rpm
T9 – EDR HPC
300/600 rpm

Bom

3300

106 – 148

Bom

3580

97 – 130

Bom

3974

131 – 159

Bom

3777

120 – 157

Bom

4150

122 – 157

Bom

4050

122 – 154

Bom

3500

100 – 122

Bom

3100

67 – 83

Bom

3300

71 – 98
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Teste
T10 – EDR HPC
300/800 rpm
T11 – EDR HPC
400/600 rpm
T12 – EDR HPC
400/800 rpm

Força de

Força de ejeção

compressão (kg)

(kg)

Bom

3286

69 – 83

Bom

3350

68 – 82

Bom

3486

70 – 98

Fluxo na máquina

No caso do processo conduzido em extrusora dupla rosca, diferentemente do
processo via high shear mixer, os resultados da Tabela 16 nos mostram um bom fluxo
dos granulados em máquina em todos os experimentos realizados com ambos
aglutinantes. Isso pode ser um indicativo que o processo via extrusora dupla rosca,
nas condições e parâmetros testados, se mostra mais eficiente para gerar granulados
com fluxo apropriado com ambos aglutinantes.
Os resultados da Tabela 16 mostram uma inversão nos resultados das forças
de compressão utilizadas para obtenção dos comprimidos quando comparadas ao
processo com high shear mixer. Com o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP foram
encontrados resultados mais altos e com o aglutinante Klucel™ EXF HPC foram
encontrados resultados mais baixos. Foram obtidos valores entre 3300 – 4150 kg e
entre 3100 – 3500 kg respectivamente. Lembrando que altos valores de força de
compressão muitas vezes são evitados pela indústria farmacêutica pois podem causar
desgaste dos ferramentais ao longo do tempo (DOMICINI, 2018).
A força de ejeção está relacionada com a eficiência de lubrificação do
granulado (DOMICINI, 2018, AL-ZOUBI; ODEH; NIKOLAKAKIS, 2017) e de acordo
com a Tabela 16 todos os valores apresentam resultados satisfatórios abaixo de 200
kg.

5.6 Caracterização por análise física dos comprimidos

Foram realizados os testes de caracterização por análise física dos
comprimidos tais como determinação de peso médio, resistência mecânica (dureza e
friabilidade), desintegração, espessura e umidade.
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A determinação do peso em comprimidos é o que define a dose, que pode ser
individual ou depender de outras formas de apresentação. Mediante a determinação
do peso individual obtém-se a informação sobre a homogeneidade por unidade
(FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010).
Dureza é a resistência do comprimido ao esmagamento ou a ruptura sob
pressão radial. A dureza de um comprimido é proporcional ao logaritmo da força de
compressão e inversamente proporcional a sua porosidade. O teste consiste em
submeter o comprimido à ação de um equipamento que mede a força necessária,
aplicada diametralmente, para esmagá-lo (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010).
Essa força pode ser medida em diferentes unidades sendo as mais utilizadas na
indústria farmacêutica brasileira o newton (N), o quilograma-força (kgf) e o kiloponds
(kp). De acordo com a Farmacopéia Brasileira (2010), o mínimo aceitável para
comprimidos é 30 N (aproximadamente 3 kp). Um dos fatores do processo de
compressão que influenciam a dureza dos comprimidos é o dwell time, que é o tempo
de permanência da cabeça do punção sob carga total quando em contato com o rolo
de compressão. Esse parâmetro tem um grande impacto na produção uma vez que
algumas formulações são mais sensíveis e por isso necessitam de um tempo de
compressão mais longo. Nesses casos o aumento da produtividade, ou seja, o
aumento da velocidade de compressão torna-se inviável. Quanto mais baixa a força
de compressão necessária para obter 1 kp de dureza, mais conseguimos diminuir o
dwell time (aumentar a velocidade da máquina) sem impacto negativo na dureza do
produto obtido (VERBRUGGE, 2019)
Friabilidade é a falta de resistência dos comprimidos à abrasão quando
submetidos à ação mecânica em equipamento específico (FARMACOPÉIA
BRASILEIRA, 2010). De acordo com a Farmacopéia Brasileira (2010), são
considerados aceitáveis os comprimidos com perdas até 1,5% do seu peso ou a
porcentagem estabelecida em sua monografia.
O teste de desintegração determina se o comprimido se desintegra dentro do
limite de tempo especificado na monografia do produto, quando os núcleos são
submetidos às condições experimentais definidas. A desintegração é definida como o
estado no qual nenhum resíduo da unidade permaneça na tela metálica do
equipamento de desintegração, exceto fragmentos de revestimentos e cápsulas de
materiais insolúveis (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010).
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A importância da espessura dos comprimidos está relacionada principalmente
ao processo posterior de embalagem. Variações excessivas na espessura do produto
interferem na emblistadeira. A variação da espessura deve ser mínima a fim de não
afetar o processo de emblistagem assim como não interferir na aceitação do paciente
(LACHMAN; LIEBERMAN; KANIG, 2001).
O teste de umidade nos comprimidos é realizado como um controle a fim de
verificar se o granulado absorveu ou perdeu umidade durante o processo. É um
parâmetro que também pode ser controlado durante a estabilidade do produto uma
vez que muitos IFAs são sensíveis e podem sofrer hidrólise e outros tipos de alteração
em função da presença de água.

5.6.1 Caracterização por análise física dos comprimidos obtidos com os granulados
via high shear mixer

As análises foram efetuadas conforme descritas no item 4.4.6 - Caracterização
por análise física dos comprimidos e são apresentadas a seguir (Tabela 17).
Tabela 17 – Resultados das análises de umidade, espessura, peso médio e desvio padrão do
peso médio dos granulados obtidos via high shear mixer utilizando o aglutinante Plasdone™
K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC
Umidade
Espessura
Peso médio
DPR (%) do
Testes
IR (%)
média (mm)
(mg)
peso médio
T1 – HSM PVP
300/1100 rpm
T2 – HSM PVP
450/1650 rpm
T3 – HSM PVP
300/1650 rpm
T4 – HSM PVP
450/1100 rpm
T5 – HSM HPC
300/1100 rpm
T6 – HSM HPC
450/1650 rpm

1,29

5,08

605,94

0,38

1,31

5,00

605,39

0,87

1,14

5,02

600,20

1,35

1,32

5,00

604,81

0,65

1,08

5,11

608,70

0,55

1,13

5,04

602,35

1,02
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Testes
T7 – HSM HPC
300/1650 rpm
T8 – HSM HPC
450/1100 rpm

Umidade

Espessura

Peso médio

DPR (%) do

IR (%)

média (mm)

(mg)

peso médio

0,86

5,17

608,32

0,97

0,58

5,35

606,22

0,64

A especificação de peso médio para o produto é de 600 mg de modo a garantir
um teor de 100% de cloridrato de metformina. Foi adotada a faixa de tolerância de
5,0% de acordo com o estabelecido pela Farmacopéia Brasileira (2010) para
comprimidos acima de 250 mg. Assim os comprimidos devem estar com o peso na
faixa entre 570 – 630 mg.
Todos os testes avaliados apresentaram peso médio de acordo com a faixa
estabelecida mostrando uma tendência a um peso médio mais alto que a média
proposta de 600 mg para ambos aglutinantes.
O desvio padrão relativo (DPR) também conhecido como coeficiente de
variação (CV) é uma medida padronizada de dispersão de uma distribuição de
probabilidade. Normalmente é expresso em porcentagem é utilizado para expressar a
precição e repetitividade de um ensaio.
Todos os resultados de DPR obtidos estao de acordo com a especificação na
avaliação da variabilidade das medidas de peso médio dos testes T1 – T8.
As espessuras dos lotes manipulados com o aglutinante Plasdone™ K 29-32
PVP apresentaram resultados uniformes conforme apresentados na Tabela 17. Os
resultados variam de 5,00 – 5,08 mm enquanto os resultados do lotes manipulados
com o aglutinante Klucel™ EXF HPC apresentaram variações maiores na faixa de
5,05 – 5,35. O resultado da espessura pode ser influenciado por diferentes fatores tais
como peso médio, dureza, porosidade, densidade e outros.
Todos os resultados de umidade obtidos nos experimentos realizados para
ambos aglutinantes estão de acordo com a faixa especificada de 0,5 – 3,0% IR.
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Tabela 18 – Resultados das análises de dureza e desvio padrão da dureza, friabilidade e
desintegração dos granulados obtidos via high shear mixer utilizando o aglutinante
Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC
Dureza
DPR (%) da
Friabilidade
Desintegração
Testes
(kp)
Dureza
(%)
(min’ e seg’’)
T1 – HSM PVP
300/1100 rpm
T2 – HSM PVP
450/1650 rpm
T3 – HSM PVP
300/1650 rpm
T4 – HSM PVP
450/1100 rpm
T5 – HSM HPC
300/1100 rpm
T6 – HSM HPC
450/1650 rpm
T7 – HSM HPC
300/1650 rpm
T8 – HSM HPC
450/1100 rpm

5,66

11,68

0,681

8’ 9’’

10,48

16,48

0,528

6’ 50’’

9,7

12,18

0,541

7’ 20’’

10,05

9,33

0,485

6’ 52’’

15,5

4,47

0,284

10’ 55’’

21,9

5,61

0,240

12’ 26’’

13,76

7,07

0,406

9’ 55’’

9,67

12,06

0,397

9’ 11’’

A avaliação dos dados da Tabela 18 mostra que houve variação de dureza
entre os lotes manipulados para ambos aglutinantes. Os lotes manipulados com o
Plasdone™ K 29-32 PVP apresentaram uma média de dureza de 8,987 kp variando
de 5,66 – 10,48 kp. Os lotes manipulados com o Klucel™ EXF HPC apresentaram
uma média de dureza mais alta de 15,21 kp variando de 9,67 – 21,9 kp. Interessante
notar que apesar dos fluxos extremamente ruins dos experimentos T5 e T6, os
mesmos apresentaram as maiores durezas.
A avaliação do DPR dos resultados das durezas mostra que houve certa
variabilidade com destaque para o teste T2, que apresentou a maior variação de
dureza, e o teste T5 com a menor variação de dureza.
Os valores de friabilidade tendem a baixar de acordo com o aumento da dureza
e essa tendência pode ser observada nos testes T5 e T6. Assim como a tendência
dos valores de friabilidade tendem a aumentar de acordo com a redução da dureza.
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Essa tendência pode ser evidenciada no teste T1 de menor dureza e maior friabilidade
entre todos os apresentados.
Os experimentos de desintegração não apresentaram diferenças significativas
porém evidenciam uma tendência de aumento dos tempos de desintegração para
durezas mais elevadas como verificados nos testes T5 e T6. Entretanto todos os
resultados obtidos apresentaram valores de acordo com o proposto não ultrapassando
o tempo máximo estabelecido de 30 minutos.
A fim de verificar a eficiência do processo de compressão foi estabelecida uma
relação entre a força de compressão e a dureza obtida: Força de compressão (kg) /
Dureza (kp).
Dessa forma é possível obter a força de compressão em kg para obter 1 kp de
dureza nos comprimidos de cada experimento. Os resultados são apresentados na
Tabela 19.
Tabela 19 – Relação entre a força de compressão e a dureza dos granulados obtidos via high
shear mixer utilizando o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC
Força de
Força de
Teste
Dureza (kp)
compressão (kg) /
compressão (kg)
Dureza (kp)
T1 – HSM PVP
300/1100 rpm
T2 – HSM PVP
450/1650 rpm
T3 – HSM PVP
300/1650 rpm
T4 – HSM PVP
450/1100 rpm
T5 – HSM HPC
300/1100 rpm
T6 – HSM HPC
450/1650 rpm
T7 – HSM HPC
300/1650 rpm
T8 – HSM HPC
450/1100 rpm

5,66

3200

565,37

10,48

3100

295,80

9,7

3000

309,28

10,05

3200

318,41

15,5

5200

335,48

21,9

4900

223,74

13,76

3748

272,38

9,67

4100

423,99
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Como pode ser observado na Tabela 19, o granulado manipulado com o
aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP que precisou da menor força de compressão
para obter 1 kp de dureza foi o T2. O mesmo apresentou a maior média de dureza
entre os experimentos com o mesmo aglutinante porém uma friabilidade alta, que foi
tendência para os testes em high shear mixer utilizando o Plasdone™ K 29-32 PVP.
O granulado manipulado com o aglutinante Klucel™ EXF HPC que precisou da
menor força de compressão para obter 1 kp de dureza foi o T6. O mesmo apresentou
a maior média de dureza entre os experimentos com o mesmo aglutinante e a menor
friabilidade, porém a maior desintegração. Lembrando que esse lote apresentou fluxo
ruim na máquina compressora. Desse modo podemos considerar o T7 como o melhor
resultado. Ele apresentou uma dureza razoável, com baixa força de compressão por
unidade de dureza, desintegração razoável porém friabilidade alta.
Esses resultados podem ser mais facilmente visualizados no Gráfico 8.
Gráfico 8 – Resultados da dureza e da relação entre força de compressão e dureza para os
granulados obtidos via high shear mixer utilizando o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP e
Klucel™ EXF HPC
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A literatura descreve que a umidade do granulado pode influenciar na dureza
obtida nos comprimidos. De acordo com Lakshman et al. (2011), no trabalho
desenvolvido por eles onde fazem uma comparação entre processos de granulação
em HSM e melt granulation, as durezas dos comprimidos obtidos via granulação
úmida em HSM foram mais sensíveis ao conteúdo de umidade e em escala menor as
durezas dos comprimidos obtidos via granulação com solvente orgânico em HSM
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sofreram influência da quantidade de solvente residual. O processo via melt
granulation se mostrou mais robusto, com maior compactabilidade e menor
friabilidade e menos sensível aos níveis de umidade. Em função disso, foi traçado um
gráfico a fim de análisar possíveis relações entre as umidades dos granulados (%), as
durezas obtidas nos comprimidos (kp). Esse gráfico é apresentado a seguir (Gráfico
9).
Gráfico 9 – Resultados da relação entre a umidade dos granulados (%) e a dureza dos
comprimidos (kp) obtidos via high shear mixer utilizando o aglutinante Plasdone™ K 29-32
PVP e Klucel™ EXF HPC
Umidade do granulado (%) x Dureza do comprimido (kp)
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A linha vermelha foi traçada para delimitar o valor de umidade de 1,2%. Pode
ser observado que os granulados dos testes T1 a T4 (com aglutinante PVP)
apresentaram valores de umidade mais altos, enquanto os testes de T5 a T8 (com
aglutinante HPC) apresentaram valores de umidade mais baixos. Por outro lado é
possível verificar um comportamento oposto com relação a dureza dos comprimidos.
Enquanto os granulados dos testes T1 a T4 (com aglutinante PVP) apresentaram
valores de dureza mais baixos, os testes de T5 a T8 (com aglutinante HPC)
apresentaram valores de dureza mais altos. Isso pode estar relacionado às
características dos aglutinantes testados. Ao avaliar os testes que utilizaram o mesmo
aglutinante de T1 a T4 é possível constatar que o T1, que apresentou menor umidade,
apresentou também menor dureza. Os testes T2, T3 e T4 apresentaram resultados
de umidade muito próximos assim como de dureza. O mesmo ocorre com os testes
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de T5 a T8, onde o T8 apresentou a menor umidade e também a menor dureza. Os
testes T5, T6 e T7 seguem uma tendência: umidades mais altas com durezas mais
altas. Esses dados nos levam a creer que existe uma influência da umidade dos
granulados na dureza dos comprimidos para o processo desenvolvido com high shear
mixer independente do aglutinante utilizado.
5.6.2 Caracterização por análise física dos comprimidos obtidos com os granulados
extrusora dupla rosca

As análises foram efetuadas conforme descritas no item 4.4.6 - Caracterização
por análise física dos comprimidos e são apresentadas a seguir (Tabela 20).
Tabela 20 – Resultados das análises de umidade, espessura, peso médio e desvio padrão do
peso médio dos granulados obtidos via extrusora dupla rosca utilizando o aglutinante
Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC
Umidade
Espessura
Peso médio
DPR (%) do
Testes
IR (%)
(mm)
(mg)
peso médio
T1 – EDR PVP
200/600 rpm
T2 – EDR PVP
200/800 rpm
T3 – EDR PVP
300/600 rpm
T4 – EDR PVP
300/800 rpm
T5 – EDR PVP
400/600 rpm
T6 – EDR PVP
400/800 rpm
T7 – EDR HPC
200/600 rpm
T8 – EDR HPC
200/800 rpm
T9 – EDR HPC
300/600 rpm

1,87

5,48

603,92

1,01

2,04

5,40

608,14

0,62

2,19

5,34

600,65

0,62

1,96

5,39

607,35

0,70

1,70

5,32

606,79

1,02

1,74

5,34

601,78

0,83

0,83

5,36

601,08

0,70

1,04

5,29

605,09

1,02

0,91

5,33

601,38

0,73
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Testes
T10 – EDR HPC
300/800 rpm
T11 – EDR HPC
400/600 rpm
T12 – EDR HPC
400/800 rpm

Umidade

Espessura

Peso médio

DPR (%) do

IR (%)

(mm)

(mg)

peso médio

0,91

5,31

604,33

0,55

0,99

5,32

608,18

0,78

0,79

5,35

604,47

0,48

Todos os testes avaliados apresentaram peso médio de acordo com a faixa
estabelecida mostrando uma tendência a um peso médio mais alto que a média
proposta de 600 mg para ambos aglutinantes.
Todos os resultados de DPR obtidos estao de acordo com a especificação na
avaliação da variabilidade das medidas de peso médio dos testes T1 – T12.
De uma forma geral as espessuras obtidas nos experimentos via extrusora
dupla rosca apresentaram resultados superiores aos encontrados nos experimentos
via high shear mixer para ambos aglutinantes. As espessuras dos lotes manipulados
com o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP apresentaram resultados conforme
apresentados na Tabela 20. Os resultados variam de 5,32 – 5,48 mm enquanto os
resultados do lotes manipulados com o aglutinante Klucel™ EXF HPC apresentaram
resultados na faixa de 5,29 – 5,36. O resultado da espessura pode ser influenciado
por diferentes fatores tais como peso médio, dureza, porosidade, densidade e outros.
Entretanto, nesse caso, um fator que pode ter influenciado a maior espessura foi a
distribuição granulométrica. De forma geral, os granulados obtidos via extrusora dupla
rosca apresentaram uma distribuição de tamanhos de partícula maiores, o que pode
ter ocasionado um aprisionamento maior de ar no granulado dentro da matriz da
compressora durante o processo de compressão, uma vez que o equipamento não
possui o recurso da força de pré compressão. O ar aprisionado entre os grânulos pode
aumentar a porosidade e como consequência a espessura do comprimido.
Todos os resultados de umidade obtidos nos experimentos realizados para
ambos aglutinantes estão de acordo com a faixa especificada de 0,5 – 3,0% IR.
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Tabela 21 – Resultados das análises de dureza e desvio padrão da dureza, friabilidade e
desintegração dos granulados obtidos via extrusora dupla rosca utilizando o aglutinante
Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC
Dureza
DPR (%) da
Friabilidade
Desintegração
Testes
(kp)
Dureza
(%)
(min’ e seg’’)
T1 – EDR PVP
200/600 rpm
T2 – EDR PVP
200/800 rpm
T3 – EDR PVP
300/600 rpm
T4 – EDR PVP
300/800 rpm
T5 – EDR PVP
400/600 rpm
T6 – EDR PVP
400/87900 rpm
T7 – EDR HPC
200/600 rpm
T8 – EDR HPC
200/800 rpm
T9 – EDR HPC
300/600 rpm
T10 – EDR HPC
300/800 rpm
T11 – EDR HPC
400/600 rpm
T12 – EDR HPC
400/800 rpm

9,02

7,79

0,338

11"30"

12,13

5,88

0,276

14'30"

12,8

8,88

0,230

13'20"

13,01

6,12

0,190

13'

15,72

8,02

0,197

13'20"

13,18

6,72

0,198

14'16"

10,14

7,98

0,291

19'

18,68

6,98

0,174

21'

13,1

6,77

0,305

20'30"

13,96

6,97

0,275

21'

14,98

5,53

0,295

23'47"

12,4

6,57

0,288

20’

A avaliação dos dados da Tabela 21 mostra que houve variação de dureza
entre os lotes manipulados para ambos aglutinantes. Os lotes manipulados com o
Plasdone™ K 29-32 PVP apresentaram uma média de dureza de 12,64 kp variando
de 9,02 – 15,72 kp. Os lotes manipulados com o Klucel™ EXF HPC apresentaram
uma média de dureza um pouco mais alta de 13,88 kp variando de 10,14 – 18,68 kp.
Quando comparado ao processo via high shear mixer é observado que para os
experimentos manipulados com Plasdone™ K 29-32 PVP foi obtida uma média de
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dureza de 8,987 kp enquanto que para o processo com extrusora dupla rosca foi
obtida uma média de dureza de 12,64 kp. Ou seja, resultados de dureza melhores
para o processo de extrusão em dupla rosca com o aglutinante Plasdone™ K 29-32
PVP.
Por outro lado, ao realizar a mesma comparação em processo via high shear
mixer para os experimentos manipulados com Klucel™ EXF HPC observa-se uma
dureza média de 15,21 kp, enquanto que o processo via extrusora dupla rosca obteve
média de dureza de 13,88 kp. Ou seja, os resultados de dureza foram mais baixos
com o processo em extrusora dupla rosca.
A avaliação do DPR da dureza do processo conduzido via extrusora dupla
rosca apresenta variações mais baixas quando comparadas ao processo conduzido
via high shear mixer, indicando que possivelmente exista uma maior uniformidade dos
grânulos obtidos via extrusão no processo de compressão.
Entretanto a avaliação dos dados de friabilidade da Tabela 21 mostra uma
redução significativa em seus valores quando comparados ao processo via high shear
mixer. Esse fato pode ser claramente observado no Gráfico 10.
Gráfico 10 – Comparação entre as friabilidades dos experimentos obtidos via high shear mixer
e extrusora dupla rosca utilizando o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC
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Dessa forma o processo via extrusora dupla rosca se mostra muito mais
adequado aos experimentos realizados por conseguir baixar de uma forma
significativa os resultados de friabilidade dos comprimidos de uma forma geral.
As melhores performances de friabilidades nos experimentos via high shear
mixer foram obtidas nos testes T5 e T6, ambos com Klucel™ EXF HPC, porém com
fluxo ruim. Para os experimentos via extrusora dupla rosca, o melhor resultado foi no
experimento T8, com Klucel™ EXF HPC, com um resultado de 0,174%. Ele também
apresenta a dureza mais alta, confirmando uma vez mais a tendência de redução da
friabilidade com o aumento da dureza.
De forma geral, os experimentos de desintegração apresentaram valores
superiores ao processo executado via high shear mixer. E quando comparamos a
utilização dos aglutinantes existe uma tendência de maiores tempos de desintegração
com o Klucel™ EXF HPC. Isso pode ser explicado pelos maiores valores de dureza
encontrados e com a consequente redução da friabilidade. Possivelmente ocorreu a
formação de grânulos mais densos que demoram mais tempo para desintegrar-se.
Entretanto todos os resultados obtidos apresentaram valores de acordo com o
proposto não ultrapassando o tempo máximo estabelecido de 30 minutos.
A fim de verificar a eficiência do processo de compressão foi estabelecida uma
relação entre a força de compressão e a dureza obtida: força de compressão (kg) /
dureza (kp)
Dessa forma é possível obter a força de compressão em kg para obter 1 kp de
dureza nos comprimidos de cada experimento. Os resultados são apresentados na
Tabela 22.
Tabela 22 – Relação entre a força de compressão e a dureza dos granulados obtidos via
extrusora dupla rosca utilizando o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC
Força de
Força de
Teste
Dureza (kp)
compressão (kg) /
compressão (kg)
Dureza (kp)
T1 – EDR PVP
200/600 rpm
T2 – EDR PVP
200/800 rpm
T3 – EDR PVP
300/600 rpm

9,02

3300

365,85

12,13

3580

295,14

12,8

3974

310,47
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Teste
T4 – EDR PVP
300/800 rpm
T5 – EDR PVP
400/600 rpm
T6 – EDR PVP
400/800 rpm
T7 – EDR HPC
200/600 rpm
T8 – EDR HPC
200/800 rpm
T9 – EDR HPC
300/600 rpm
T10 – EDR HPC
300/800 rpm
T11 – EDR HPC
400/600 rpm
T12 – EDR HPC
400/800 rpm

Dureza (kp)

Força de
compressão (kg)

Força de
compressão (kg) /
Dureza (kp)

13,01

3777

290,32

15,72

4150

263,99

13,18

4050

307,28

10,14

3500

345,17

18,68

3100

165,95

13,1

3300

251,91

13,96

3286

235,39

14,98

3350

223,63

12,4

3486

281,13

Como pode ser observado na Tabela 22, o granulado manipulado com o
aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP que precisou da menor força de compressão
para obter 1 kp de dureza foi o T5 com 263,99 kg/kp. O mesmo também apresentou
a maior média de dureza entre os experimentos com o mesmo aglutinante e uma
friabilidade entre as mais baixas mas não exatamente a mais baixa.
Para o o granulado manipulado com o aglutinante Klucel™ EXF HPC, o que
precisou da menor força de compressão para obter 1 kp de dureza foi o T8 com 165,95
kg/kp. Um resultado melhor do que com o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP. Esse
experimento também apresentou a maior média de dureza entre os experimentos com
o mesmo aglutinante e uma friabilidade entre as mais baixas porém uma das
desintegrações com tempos mais elevados. Esses testes que precisaram da menor
força de compressão para obter 1 kp de dureza são por sua vez os que necessitam
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de menor dwell time para atingirem na produção a dureza especificada e portanto
permitem um aumento da produtividade em máquina compressora.
Esses resultados podem ser mais facilmente visualizados no Gráfico 11.
Gráfico 11 – Resultados da dureza e da relação entre força de compressão e dureza para os
granulados obtidos via extrusora dupla rosca utilizando o aglutinante Plasdone™ K 29-32 PVP
e Klucel™ EXF HPC
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Em função do trabalho do Lakshman et al. (2011) foi traçado o Gráfico 12 a
fim de avaliar se existe alguma influência da umidade do granulado (%) na dureza dos
comprimidos.
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Gráfico 12 – Resultados da relação entre a umidade dos granulados (%) e a dureza dos
comprimidos (kp) obtidos via extrusora dupla rosca utilizando o aglutinante Plasdone™ K 2932 PVP e Klucel™ EXF HPC
Umidade do granulado (%) x Dureza do comprimido (kp)
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A linha vermelha foi traçada para delimitar o valor de umidade de 1,2%. Pode
ser observado que os granulados dos testes T1 a T6 (com aglutinante PVP)
apresentaram valores de umidade mais altos, enquanto os testes de T7 a T12 (com
aglutinante HPC) apresentaram valores de umidade mais baixos (abaixo de 1,2%).
Por outro lado é possível verificar um comportamento oposto com relação a dureza
dos comprimidos. Enquanto os granulados dos testes T1 a T6 (com aglutinante PVP)
apresentaram valores de dureza mais baixos, os testes de T7 a T12 (com aglutinante
HPC) apresentaram valores de dureza mais altos. Isso pode estar relacionado às
características dos aglutinantes testados. Ao avaliar os testes que utilizaram o mesmo
aglutinante de T1 a T6 é possível constatar que o T3, que apresentou menor umidade,
não apresentou a menor dureza. O T1 que apresentou a segunda maior umidade,
apresentou a dureza mais baixa. O T5 que apresentou a maior umidade apresentou a
maior dureza. Desta forma não existe uma relação clara de influência da umidade na
dureza dos comprimidos e isso pode indicar que outros fatores podem influenciar de
forma mais marcante a dureza dos mesmos. A avaliação dos testes de T7 a T12 nos
mostra que T8, que apresentou a maior umidade, também apresentou a maior dureza.
Já T7, que apresentou a menor umidade, apresentou a menor dureza. Os demais
testes ocupam uma posição intermediária com uma tendência de maior umidade com
maior dureza com exceção do teste T12. Isso nos indica que existe uma maior
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influência da umidade no processo de extrusão dupla rosca com o aglutinante Klucel™
EXF HPC.
Das formulações estudadas, nota-se uma diferença de performance entre a
utilização dos aglutinantes Plasdone™ K 29-32 PVP e Klucel™ EXF HPC
principalmente nos processos via high shear mixer. Uma das possíveis explicações
para esse fato pode ser dado em função das diferentes tensões superficiais desses
aglutinantes em água (LUSVARDI et al., 2003) e dos diferentes graus de cisalhamento
dos equipamentos utilizados. A tensão superficial do Plasdone™ K 29-32 PVP em
água é de 53,6 enquanto que a do Klucel™ EXF HPC é 40 (LUSVARDI et al., 2003).
Os aglutinantes possuem estruturas químicas diferentes que podem interagir
de formas diferentes com a molécula de metformina através de pontes de hidrogênio,
interações iônicas, inibindo o crescimento cristalino através de amorfização que pode
resultar em um aumento da capacidade de deformação e compactabilidade (ALZOUBI; ODEH; NIKOLAKAKIS, 2017). A fim de se realizar a escolha racional de um
aglutinante para uma formulação é indicado realizar uma correlação entre o log P do
IFA e a tensão superficial da solução aglutinante. Para fármacos mais hidrofílicos, ou
seja com baixos logs P, usamos aglutinantes com alta tensão superficial. Para IFAs
mais hidrofóbicos, com altos logs P, são mais indicados aglutinantes com baixas
tensões superficiais, devido à melhor energia superficial e molhabilidade. Os fatores
importantes na granulação úmida são energia superficial e propriedades mecânicas
(LUSVARDI et al., 2003) enquanto na granulação via seca a propriedade mecânica é
o fator primordial. Teoricamente as formulações contendo Plasdone™ K 29-32 PVP
seriam mais adequadas ao IFA Cloridrato de Metformina. Isso pode ser observado
nos experimentos manipulados via high shear mixer, onde o aglutinante Klucel™ EXF
HPC não apresentou boa performance em termos de fluxo nos experimentos T5 e T6
possivelmente em função de uma desuniformidade de mistura. Entretanto as
propriedades mecânicas deste aglutinante são superiores ao Plasdone™ K 29-32
PVP como pode ser observado nos resultados de dureza desses mesmos
experimentos. Já os experimentos realizados em extrusora dupla rosca não
apresentaram essa diferença, muito provavelmente devido a maior propriedade de
cisalhamento deste equipamento quando comparado ao high shear mixer o que levou
a uma completa homogeneização dos aglutinantes apesar das diferentes tensões
superficiais.
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6 CONCLUSÃO

Com base em todos os dados apresentados e comparando-se os processos de
high shear mixer e extrusora dupla rosca é facilmente observado que a extrusora
fornece um granulado mais robusto nos parâmetros testados com maiores resultados
de densidade aparente (cerca de 0,52 g/mL enquanto que em HSM 0,45 g/mL) e
compactada (cerca de 0,64 g/mL enquanto que em HSM 0,55 g/mL), perfil
granulométrico com tamanho de partículas maiores, onde observa-se uma
predominância de tamanho pequeno, com cerca de 55 – 72% do total do granulado
menor que 250µ para o granulado obtido em HSM, observa-se cerca de 28 – 45% do
total do granulado menor que 250µ para o granulado obtido em EDR. Ainda realizando
a mesma comparação, nota-se também um aumento considerável da quantidade de
partículas maiores que 425µ, cerca de 16 – 26% para o granulado obtido em HSM e
cerca de 38 – 55% para o granulado obtido em EDR. Maiores durezas (cerca de 13,3
kp enquanto que em HSM 12,1 kp) e resultados mais baixos de friabilidade (cerca de
0,25% enquanto que em HSM 0,45%) além de melhores resultados de fluxo. Esses
dados são uma vez mais confirmados através da análise de MEV que demonstra a
maior aglomeração das partículas e / ou densificação do granulado para os testes em
extrusora dupla rosca.
Conclui-se portanto que a técnica de extrusora dupla rosca é uma técnica mais
eficiente e viável para um processo alternativo de granulação úmida em high shear
mixer.
As promessas dos benefícios que podem ser obtidos através da substituição
da obtenção de lotes por um processo contínuo são inúmeros e variam desde a
redução de custo, melhoria da qualidade até o aumento na produtividade. Ainda assim
diante dessas vantagens, a indústria farmacêutica não apresentou interesse em
realizar tais mudanças em função principalmente das barreiras regulatórias.
Entretanto esse cenário já sofreu algumas mudanças com a aprovação de processos
contínuos na Europa e Estados Unidos para a fabicação de medicamentos.

SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS

Avaliação da necessidade de utilização de desintegrante na formulação
granulada via extrusora dupla rosca através de estudos de dissolução dos
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comprimidos, utilização do valor de velocidade da máquina como uma forma de
controle do dwell time e avaliação dos seus impactos, estudos de estabilidade dos
comprimidos obtidos via HSM e EDR, melhoria da metodologia de análise do DSC e
TGA como forma de investigar em detalhes os eventos ocorridos nas amostras assim
como a realização da avaliação de um número maior de amostras para obtenção de
conclusões mais claras.
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