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RESUMO 

 

MIRANDA, L. S. Estudo comparativo entre os processos de obtenção de pellets 

e sua aplicação na indústria farmacêutica. Monografia (Graduação) - Faculdade 

de Ceilândia, Universidade de Brasília, Brasília, 2013. 

 
 
 
Pellets são pequenas partículas esféricas oriundas da aglomeração de pós finos de 
substância ativa e excipientes. Essa forma farmacêutica pode ser vista como uma 
fonte de inovação pela indústria farmacêutica que tem grande interesse em 
desenvolver produtos que apresentam melhorias na biodisponibilidade e na 
segurança da liberação do fármaco. Este trabalho teve como objetivo apresentar 
uma revisão da literatura comparativa entre os principais processos de obtenção de 
pellets, enfatizando a produção e os equipamentos utilizados na preparação destes, 
vantagens e desvantagens de cada processo, aplicações na indústria farmacêutica, 
características da formulação e exemplos de sistemas de liberação de fármacos 
disponíveis no mercado brasileiro. Para isso foram levantados os artigos indexados 
nas bases de dados Pubmed(U. S. National Library of Medicine) e SciELO(Scientific 
Electronic Library Online) utilizando-se os seguintes descritores de assunto: na base 
SciELO, "pellets" e "extrusão" e na base Pubmed, "pelletization", "spheronization" e 
"extrusion". Dos artigos encontrados, foram selecionados apenas aqueles que se 
enquadravam  nos critérios de inclusão. Além da utilização de artigos, também foram 
empregados livros-texto e dissertações de mestrado, teses de doutorado e outros 
trabalhos acadêmicos como parte integrante do levantamento bibliográfico. A partir 
disso, as informações foram extraídas e divididas em dez seções, cada uma com 
aspectos relevantes sobre as técnicas de produção de pellets. Após análise, 
constatou-se que a técnica de extrusão/esferonização é a metodologia mais 
vantajosa para a indústria farmacêutica. 
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ABSTRACT 

 

MIRANDA, L. S. Comparative study among the processes of  obtention of 

pellets and their application in the pharmaceutical industry. Monograph 

(Graduation) - Faculty of Ceilândia, University of Brasília, Brasília, 2013. 

 
 
Pellets are small spherical particles derived from the agglomeration of fine powders 
of active substance and excipients. This pharmaceutical form can be seen as a 
source of innovation for the pharmaceutical industry which has a huge interest in 
developing products that show improvements in bioavailability and safety of release 
of the drug. This work had as  objective to present a review of comparative literature 
among  the main  processes of obtention of pellets, emphasizing the production and 
equipment used in the preparation of these, advantages and disadvantages of each 
process, applications in the pharmaceutical industry, characteristics of the 
formulation and examples of drug delivery systems available in the Brazilian market. 
For this were raised all indexed articles  in Pubmed(U.S. National Library of 
Medicine) and SciELO(Scientific Electronic Library Online) database using the 
following subject descriptors: in the SciELO database , "pellets" and  "extrusion "  and 
in the Pubmed database, "pelletization",  “spheronization" and "extrusion".  Among 
the articles found, it were selected only those that met in the following inclusion 
criterion. Besides the use of articles, it were also used textbooks, master's 
dissertations, doctorate's thesis and other academic work as part of the 
bibliographical survey. From this, the information was extracted and divided into ten 
sections, each one with relevant issues on the technical of production of pellets. After 
analysis, it was found that the technique of extrusion/spheronization is the most 
advantageous methodology for the pharmaceutical industry. 
 
Keywords: Pellets. Extrusion. Pelletization. Spheronization.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A indústria farmacêutica tem procurado novidades a fim de que seus produtos 

se tornem cada vez mais disputados. Dentre essas novidades, podem-se citar os 

pellets, que são sistemas multiparticulados muito utilizados para elaboração de 

dosagens com liberação modificada. Dentre as diversas formas farmacêuticas por 

via oral existentes, os pellets vêm chamando a atenção devido aos diversos 

benefícios tecnológicos e terapêuticos apresentados (OLIVEIRA e NITZ, 2011). 

Pellets são formados por um processo chamado peletização, que consiste no 

agrupamento de pós finos de substância ativa e excipientes em pequenas unidades 

esféricas(SANTOS et al, 2004).O processo de extrusão/esferonização constitui o 

método de escolha para a produção de pellets. No campo da peletização, o 

procedimento de extrusão/esferonização é o processo preferido para a produção 

industrial de microgrânulos e tem sido muito utilizado pela indústria farmacêutica, 

além de ser utilizado para a fabricação de um grande número de alimentos. O 

processo de extrusão/esferonização requer a passagem por um número de fases 

sucessivas: molhagem, extrusão, esferonização e secagem, transformando assim, 

misturas de pós em partículas esféricas individualizadas, os pellets (KRATZ; 

MAYORGA; PETROVICK, 2001). 

A malaxagem é a primeira fase, que baseia-se na mistura de pós secos e 

incorporação de um líquido de umectação, geralmente água,  a fim de conseguir 

uma massa úmida apropriada para a próxima etapa. Após a malaxagem, a massa 

úmida prossegue para a etapa de extrusão, onde é modelada em forma de cilindros 

ou “macarrão”. Existem diversos tipos de extrusores, como: extrusor de parafuso 

sem fim; extrusor de cesto; extrusor de tamis; extrusor de rolos. A esferonização é a 

etapa seguinte, na qual os cilindros são alterados a fim de adquirir grânulos 

esféricos em um equipamento(esferonizador) que tem uma placa rotatória dentro de 

uma câmera cilíndrica.Os pellets formados seguem para etapa de secagem que 

pode ser feita tanto em temperatura ambiente como em temperatura elevada, em 

leito estático ou dinâmico (OLIVEIRA e NITZ, 2011). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

 Pellets são exemplos de sistemas multiparticulados revestidos que têm 

ganhado crescente interesse nos últimos anos, visto que apresentam melhorias na 

biodisponibilidade e na segurança da liberação do fármaco. Estes podem ser 

utilizados como constituintes de cápsulas e comprimidos, trazendo como principal 

benefício a melhora das características de fluxo, devido as características dessas 

multipartículas(forma, densidade e textura). Isto possibilita menores desvios de 

dosagem e maior aderência do paciente  ao tratamento proposto (KRATZ; 

MAYORGA; PETROVICK, 2001). 

Os pellets podem ser vistos como uma inovação tecnológica pela indústria 

farmacêutica já que vêm sendo desenvolvidos com princípios ativos já existentes a 

fim de se adquirir produtos diferenciados, reduzindo problemas como baixa absorção 

e não adesão ao tratamento, tornando os fármacos já existentes mais eficientes do 

ponto de vista de efeito terapêutico e muito mais seletivos em termos de 

concentração no local de ação, com menos efeitos colaterais e com a maior duração 

em relação ao efeito farmacológico, promovendo uma melhor qualidade de vida ao 

paciente durante o tratamento. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Apresentar uma revisão de literatura sobre os principais processos de obtenção de 

pellets. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Salientar as vantagens e desvantagens de cada processo  com ênfase na produção 

e nos equipamentos utilizados, aplicações na indústria farmacêutica, bem como 

descrever os excipientes empregados na sua formulação; 

 Apresentar exemplos de sistemas de liberação de fármacos disponíveis no mercado 

brasileiro. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

O trabalho realizado consiste em uma revisão da literatura comparativa entre 

os processos  de obtenção de pellets e sua aplicação na indústria farmacêutica, no 

período de 2002 a 2013, na literatura nacional e internacional.  

Foram levantados todos os artigos indexados nas bases de dados Pubmed 

(U. S. National Library of Medicine) e SciELO(Scientific Electronic Library Online) 

utilizando-se os seguintes descritores de assunto: na base SciELO, "pellets"  

"extrusão" e na base Pubmed, "pelletization", "spheronization" e " extrusion". 

Dos artigos encontrados, foram selecionados apenas aqueles que se 

enquadravam nos seguintes critérios de inclusão: 1)Formas farmacêuticas sólidas 

de liberação modificada; 2)Técnicas de obtenção de pellets; 3)Sistemas 

multiparticulados. 

  Em seguida, o trabalho foi dividido em diferentes seções: 1) Formas 

farmacêuticas sólidas;  2) Formas farmacêuticas de liberação modificada;  3) Pellets 

e suas vantagens; 4) Produção de pellets por extrusão/esferonização; 5) Produção 

de pellets por spray congealing; 6) Produção de pellets por cryopelletization; 7) 

Produção de pellets por peletização direta e revestimento de núcleos inertes; 8) 

Características da formulação; 9) Exemplos de sistemas de liberação de fármacos 

disponíveis no mercado brasileiro; 10) Comparação entre as técnicas de obtenção 

de pellets.  

Além da utilização de artigos, também foram empregados livros-texto e 

dissertações de mestrado, teses de doutorado e outros trabalhos acadêmicos como 

parte integrante da revisão de literatura.  
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

5.1 FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS 

 

 

 Comprimidos e cápsulas são as formas farmacêuticas sólidas orais mais 

comuns. Os comprimidos possuem grande aceitação pelos pacientes, além de 

propiciar alguns benefícios como custos aceitáveis, maior resistência às 

adulterações, facilidade de manuseio e embalagem, facilidade de reconhecimento e 

eficiência na fabricação (BARBA et al., 2009). Após a administração de uma forma 

farmacêutica sólida de uso oral (FFSO), o fármaco necessita ser liberado e 

dissolvido nos fluidos gastrointestinais para que então seja absorvido e exerça o 

efeito terapêutico desejado (ANSEL, ALLEN e POPOVICH, 2000; AULTON, 2005). 

As FFSO são classificadas em sistemas com liberação imediata (convencional) e 

modificada, de acordo com o perfil de liberação do fármaco. 

 

 

5.2 FORMAS FARMACÊUTICAS  DE LIBERAÇÃO MODIFICADA 

 

 

 A literatura oficial utiliza o termo "formas farmacêuticas de liberação 

modificada" (FFLM) para descrever formas farmacêuticas cujas características de 

liberação do fármaco versus tempo e/ou condições no local de dissolução são 

planejadas visando objetivos terapêuticos convenientes não oferecidos pelas formas 

farmacêuticas tradicionais, complementando a atividade farmacológica para adquirir 

melhor seletividade e/ou maior duração de ação (ABDOU, HANNA e MUHAMMAD, 

2000).  

 Segundo a definição da Farmacopeia dos Estados Unidos da América 

(UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2008), a expressão formas farmacêuticas de 

liberação modificada (FFLM) refere-se às formas cujas características de curso e/ou 

localização da liberação de fármacos são selecionadas para atender os objetivos 

farmacológicos ou de conveniência não apresentadas pelas formas tradicionais.  
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 Segundo o Food and Drug Administration (FDA, 2002), as FFLM englobam 

sistemas de liberação retardada e sistemas de liberação prolongada. As formas 

farmacêuticas de liberação retardada liberam o fármaco em um tempo específico 

após a sua administração, isto é, são sistemas que apresentam um lag-time 

(defasagem temporal) nas concentrações plasmáticas quantificáveis.  

Revestimentos entéricos são utilizados para adiar a liberação do fármaco até que a  

forma farmacêutica tenha passado pelo suco gástrico. Testes in vivo para sistemas 

de liberação retardada são equivalentes àqueles para os sistemas de liberação 

prolongada e os testes de dissolução in vitro para estes produtos devem comprovar 

que eles são estáveis sob condições ácidas e que somente liberam o fármaco em 

meio neutro (potencial Hidrogeniônico - pH 6,8).  

 Os sistemas de liberação prolongada, também chamados de sistemas de 

liberação sustentada, promovem a liberação gradual do fármaco, mantendo a 

concentração plasmática do fármaco em níveis terapêuticos por período de tempo 

prolongado. Na hipótese do sistema exercer um controle de liberação de natureza 

temporal e/ou espacial do fármaco, mantendo concentrações constantes do fármaco 

no tecido ou na célula alvo, é classificado como um sistema de liberação controlada 

(WAI-YIP LEE e ROBINSON, 2000; PEZZINI, SILVA e FERRAZ, 2007). O início da 

ação é geralmente alterado pela redução da velocidade de liberação do fármaco a 

partir da forma farmacêutica (NOBUSA, 2010). 

 As Formas Farmacêuticas de Liberação Imediata (FFLI) apresentam 

limitações que levaram os pesquisadores a considerar a utilização de moléculas 

terapeuticamente ativas em sistemas de liberação de fármacos, retirando o controle 

da medicação do paciente, referindo-se à tecnologia utilizada para levar o 

medicamento a um definido local do organismo, onde o princípio ativo deve ser 

liberado e absorvido (ANSEL, ALLEN e POPOVICH, 2000).  

 Além do controle da manutenção das concentrações plasmáticas de 

fármacos, as FFLM apresentam muitas vantagens quando comparadas com as FFLI 

tais como: maior comodidade ao paciente, devido à redução no número e na 

frequência das administrações diárias; melhor tratamento para muitas doenças 

crônicas; manutenção da ação terapêutica durante os períodos noturnos; diminuição 

das oscilações na concentração sanguínea do fármaco, evitando níveis não 

terapêuticos; redução na incidência e na gravidade de efeitos adversos sistêmicos, 

relacionados às grandes concentrações plasmáticas do fármaco; redução na 
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quantidade total de fármaco administrado durante o período de tratamento, 

colaborando também para uma incidência reduzida de efeitos adversos sistêmicos e 

locais; e redução dos custos de atendimento de saúde (FDA, 2002; AULTON, 2005; 

PEZZINI, SILVA e FERRAZ, 2007). A Figura 1 mostra os perfis de liberação 

convencionais e modificados de formas farmacêuticas sólidas de uso oral. 

 

Figura 1: Perfis plasmáticos em diferentes condições de administração.  

 

Fonte: ALBANEZ, 2012. 
 

 A forma farmacêutica convencional, representada na curva verde, mostra que 

o ativo é liberado de imediato no organismo para que seja absorvido o mais rápido 

possível, sendo caracterizado pelo surgimento de um pico plasmático (ALLEN; 

POPOVICH e ANSEL, 2007; LYRA et al., 2007).  

 A curva laranja representa a forma farmacêutica que contém, na mesma 

unidade, várias doses de ativo que serão liberados em tempos distintos. Esta curva 

é idêntica às resultantes da administração de múltiplas doses diárias de 

medicamento de liberação convencional, sendo que uma nova dose é administrada 

cada vez que a concentração do ativo chega ao seu nível mais baixo, resultando em 

um novo pico. A administração de múltiplas doses não é conveniente ao paciente, 

podendo resultar em esquecimento e menor aderência ao tratamento proposto 

(ALLEN, POPOVICH e ANSEL, 2007; LYRA et al., 2007).  
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 A curva azul representa a forma farmacêutica de liberação retardada, 

desenvolvida para que o ativo seja liberado com atraso, que pode ser determinado 

pelo tempo ou pela influência das condições do meio. Essa forma de liberação é 

utilizada por motivos que baseiam-se no fato do fármaco ser degradado no 

estômago por ação do suco gástrico ou de ser muito irritante para a mucosa 

estomacal ou causar náuseas, ou ainda, por apresentar melhor absorção no 

intestino do que no estômago. Desta forma, o termo liberação retardada não 

assegura necessariamente uma ação prolongada. Essa liberação é destinada, 

principalmente, às formas farmacêuticas gastrorresistentes ou entéricas (ALLEN; 

POPOVICH e ANSEL, 2007). 

 A curva vermelha ilustra o comportamento das formas de liberação 

prolongada que são formadas por duas doses de fármaco, sendo que a primeira 

dose tem uma concentração superior de ativo para possibilitar que inicialmente seja 

liberada uma quantidade suficiente para gerar um efeito terapêutico ou mesmo um 

excesso que não chega a gerar agravos ao organismo. A segunda dose é liberada 

de forma gradual para prolongar o efeito farmacológico almejado, entretanto de uma 

forma não constante (ALBANEZ, 2012). 

 A forma farmacêutica de liberação prolongada (ou sustentada) é representada 

na curva rosa. Essa forma farmacêutica é caracterizada por manter constante a 

concentração plasmática do fármaco por um grande período – geralmente 8 a 12 

horas. Logo após a administração há uma liberação de fármaco e em seguida ocorre 

a conservação do efeito, por meio da liberação gradual e contínua do mesmo. O 

intuito é manter uma concentração plasmática praticamente constante, isto é, em 

que a cinética de liberação é de ordem zero (ALBANEZ, 2012).  

 Objetivando monitorar a velocidade e o local de liberação dos fármacos, uma 

grande diversidade de sistemas tem sido alvo de estudos no âmbito da indústria 

farmacêutica, como os lipossomas, as bombas osmóticas, os reservatórios, os pró-

fármacos, os sistemas matriciais poliméricos, entre outros (LOPES, LOBO e COSTA, 

2005).  

 As formas farmacêuticas sólidas de uso oral podem constituir sistemas 

monolíticos ou multiparticulados. Nos sistemas monolíticos, a unidade funcional de 

liberação é única (comprimido ou cápsula), enquanto que as formas 

multiparticuladas comportam o fármaco fracionado em várias subunidades 

funcionais de liberação, podendo ser grânulos ou pellets (aglomerados de partículas 
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sólidas com formato esférico) ou minicomprimidos (comprimidos com diâmetro 

inferior a 3 milímetros). Essas subunidades, posteriormente, são veiculadas em 

cápsulas gelatinosas duras ou em comprimidos (nesse caso, as subunidades são 

combinadas a excipientes e submetidas à compressão), que decompõem 

rapidamente após a administração, liberando as subunidades no trato 

gastrointestinal (ALBANEZ, 2012).  

 Os sistemas multiparticulados se dispersam de maneira uniforme pelo trato 

gastrointestinal, maximizando a absorção do fármaco, reduzindo as flutuações dos 

picos plasmáticos e minimizando os potenciais efeitos adversos, sem diminuir a 

biodisponibilidade do fármaco(ZARONI,2006). 

 A Figura 2 apresenta os tipos de sistemas multiparticulados revestidos. Ao 

pellet ou minicomprimido é aplicada uma solução ou dispersão polimérica, que forma 

uma película que modulará a liberação do fármaco (sistema reservatório). Também 

pode ser usado  o pellet de núcleo inerte, onde o fármaco abrigando excipientes 

apropriados é aplicado na forma de camada, sendo então revestido com o filme 

polimérico para o controle de liberação (NOBUSA, 2010). 

 

Figura 2: Sistemas multiparticulados revestidos: pellets, minicomprimidos e pellet de 
núcleo inerte. 

 

Fonte: Adaptado de NOBUSA, 2010. 
 

 Existem três mecanismos pelos quais ocorre a liberação do fármaco nos 

sistemas multiparticulados revestidos conforme apresentado no Quadro 1. Quando 

o fármaco entra em contato com os fluidos presentes no trato gastrointestinal, o 

mesmo passa a ser liberado conforme mostrado na Figura 3 (NOBUSA,2010). 
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Quadro 1- Mecanismos de liberação de fármacos a partir de sistemas 
multiparticulados revestidos  

 
Fonte: Adaptado de NOBUSA,2010. 

 
 
Figura 3: Mecanismos de liberação a partir de sistema multiparticulado revestido. A. 
Forma farmacêutica multiparticulada. B. Contato com os fluidos gastrointestinais. C. Liberação 
do fármaco. 1. Camada de revestimento e 2. Núcleo contendo o fármaco. 
 

 

Fonte: NOBUSA, 2010. 

 

5.3 PELLETS E SUAS VANTAGENS 

 

Difusão Erosão Osmose 

A forma farmacêutica 

multiparticulada entra em 

contato com os fluidos do 

trato gastrointestinal 

permitindo que a água 

penetre no seu interior, 

ocasionando então a 

dissolução do fármaco que, 

em seguida, se difunde  

através do revestimento 

para o exterior da película. 

Erosão gradual da película 

de revestimento em função 

do tempo,liberando o 

fármaco contido no sistema. 

Componentes osmóticos no 

interior impulsionam a saída 

do fármaco através do 

orifício presente na 

membrana. 
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 Pellets são microgrânulos esféricos oriundos do agrupamento de pós finos. 

No caso de medicamentos, esses pellets contêm um ativo. O ativo pode encontrar-

se no núcleo do pellet ou esse pellet pode apresentar um núcleo inerte com o ativo 

depositado em sua extensão(ALBANEZ, 2012), como demonstrado na Figura 4 . 

Figura 4: Tipos de pellets.  

 

 

 

 

 

                                  

 

Fonte: ALBANEZ, 2012. 

 

 Os pellets manufaturados na indústria possuem um tamanho entre 500 e 

1500 micrômetros (μm), e comumente ocupam cápsulas de gelatina dura, podendo 

ainda ser compactados no formato de comprimidos. O emprego de pellets como um 

veículo para a liberação controlada de fármacos tem recebido atualmente atenção 

considerável, devido a sua utilização se ampliar não exclusivamente à indústria 

farmacêutica, porém também ao agronegócio (fertilizantes e comida de peixe, cães, 

gado etc.) e à indústria de polímeros (ZARONI, 2006). 

 Inicialmente os pellets foram fabricados pela indústria alimentícia utilizando-se 

bacias drageadoras onde eram acrescentadas consecutivas camadas de pó e 

agentes agregantes sob núcleos de açúcar. Ao longo dos anos este procedimento 

foi aperfeiçoado e em 1964, a indústria farmacêutica Smith Kline e French requisitou 

a patente para a produção de pellets através de atomização da solução lipídica de 

fármaco em atmosfera refrigerada, método que ficou conhecido como nebulização 

em atmosfera refrigerada (spray congealing). Nesta mesma década, foi descrito um 

novo procedimento de obtenção de pellets baseado na esferonização de material 

cilíndrico, originário da extrusão de massa úmida contendo fármaco e excipientes 

(DÉO, 2009). 

 Segundo Santos et al. (2004) e Aulton (2005), os pellets apresentam 

inúmeras vantagens do ponto de vista tecnológico e terapêutico, o que tem 
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despertado grande interesse das indústrias farmacêuticas. Destacam-se as 

seguintes vantagens:  

 

 Possibilidade de obtenção de sistemas de liberação imediata ou modificada 

através da aplicação de um revestimento por película ou a presença de sistemas 

matriciais em sua constituição;  

 

 Maior facilidade de se adquirir um revestimento uniforme em toda a sua 

extensão, em razão do seu formato esférico e textura superficial;  

 

 Excelentes propriedades de escoamento (fluxo livre) em consequência, 

principalmente, do seu formato esférico, ocasionando uma melhor absorção da 

droga e redução de efeitos colaterais devido ao acúmulo do ativo no organismo;  

 

 Distribuição uniforme do tamanho das partículas;  

 

 Possibilidade de associar em uma mesma unidade medicamentosa pellets de 

substâncias não compatíveis e/ou com distintos perfis de liberação;  

 

 No caso de pellets revestidos, caso ocorram danos na camada de revestimento a 

quantidade de ativo liberada será tão pequena que não irá causar efeitos 

colaterais por superdosagem, nem irritações na mucosa do trato gastrointestinal, 

no caso de revestimento entéricos;  

 

 Os pellets são empregados no enchimento de cápsulas duras, como também 

aplicados na fabricação de comprimidos, por compressão;  

 

 Possibilidade de utilizar a mesma formulação para adultos e crianças, 

unicamente variando a quantidade de pellets ofertada nas cápsulas destinadas 

para cada tipo de paciente. Desta forma, com a mesma formulação pode-se ter 

cápsulas com distintas concentrações de ativo; 
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 Não sofre interferência do esvaziamento gástrico devido ao seu tamanho 

reduzido. 

 Dentre as vantagens mencionadas, a adequação do revestimento merece 

destaque. Os revestimentos poliméricos podem ser aplicados por motivos estéticos 

ou funcionais. No caso dos pellets com recobrimento funcional, o propósito é a 

formação de uma barreira que os proteja das condições do ambiente e/ou altere o 

perfil de liberação do fármaco (ALBANEZ, 2012).  

 Os pellets podem ser produzidos por variados processos, dentre os quais se 

destacam: extrusão/esferonização, spray congealing, cryopelletization, pelletização 

direta (granulação com rotores) e revestimento de núcleos inertes. Para isso, são 

imprescindíveis equipamentos específicos, tais como extrusores, esferonizadores, 

spray congealing, cryopel, granulador com rotor e leito fluidizado(ZERBINI,2011) 

como mostrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Processos de produção e equipamentos utilizados na preparação 
dos diferentes sistemas multiparticulados 
 
Sistema multiparticulado Processo de produção Equipamentos 

Grânulos 

 

 

 

Granulação úmida 

 

Granuladores de alta 

velocidade ou leito 

fluidizado 

 

Granulação seca 

Rolos compactadores ou 

máquinas de comprimir 

        

 

 

Pellets 

 

Extrusão/Esferonização 

 

 

Extrusores e 

esferonizadores 

 

 

Spray congealing 

 

Spray congealing 

 

Cryopelletization 

 

Cryopel 

 

Pelletização direta 

 

Granulador com rotor 

 

Revestimento de esferas inertes Leito fluidizado 

 

Minicomprimidos 

Compressão 

 

Máquina de comprimir 

 

Fonte: ZERBINI,2011. 



27 
 

 

 

5.4 PRODUÇÃO DE PELLETS POR EXTRUSÃO/ESFERONIZAÇÃO  

 

 

            O processo de extrusão e esferonização é o método de escolha para a 

produção industrial de microgrânulos e a mais empregado pela indústria 

farmacêutica (KRATZ, MAYORGA e PETROVICK, 2001). Esse processo, 

independentemente de ter como produto grânulos esféricos, difere da granulação no 

que diz respeito ao tratamento dado à massa úmida de pós finos da substância ativa 

e excipientes bem como nos equipamentos utilizados. É composto essencialmente 

por quatro operações unitárias, especificamente, o preparo da massa, a extrusão, a 

esferonização e a secagem (SANTOS et al., 2004). 

  A primeira fase do processo de extrusão/esferonização é o preparo da massa 

úmida contendo o fármaco, excipientes e um líquido aglutinante. Posteriormente, 

essa massa é submetida à extrusão, onde é compactada até que escoe por entre de 

orifícios presentes no aparelho (extrusor), formando estruturas cilíndricas 

(extrusado). O extrusado é transformado em pellets em um esferonizador, que é 

uma câmara cilíndrica com fundo rotativo. Por meio da ação da placa de 

esferonização (fundo rotativo do equipamento), o extrusado é fragmentado em 

cilindros com comprimentos uniformes, que são moldados em esferas, devido à 

rotação e à fricção ocorridas no procedimento. Por fim, os pellets são submetidos a 

secagem em leito estático (estufa) ou leito fluidizado. Esse mecanismo pode ser 

aplicado para a obtenção de pellets de liberação prolongada matriciais ou então 

pellets convencionais (PEZZINI, SILVA e FERRAZ, 2007).A Figura 5 apresenta o 

diagrama de blocos da produção de pellets por extrusão seguida de esferonização: 

Figura 5: Diagrama de blocos do processo de produção de pellets por       
extrusão/esferonização. 

 

Fonte: ALBANEZ, 2012. 
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 O aparelho é constituído por uma unidade extrusora e por uma unidade 

esferonizadora(KRATZ; MAYORGA; PETROVICK, 2001) como ilustrado na Figura 

6. 

Figura 6. Representação esquemática da extrusão/ esferonização. 

 

Fonte: KRATZ; MAYORGA; PETROVICK, 2001.  
 

 Apesar de ser um processo de produção muito bem visto, ele pode fracassar 

com pequenas modificações na formulação e/ou no processo. Deste modo, a 

peletização é um processo muito complexo e com muitas variáveis. Um grande 

número de elementos podem influenciar nas características do produto final, 

abrangendo as propriedades físico-químicas das matérias primas, tanto do fármaco 

quanto dos excipientes, a constituição e quantidade relativa de cada componente 

das formulações, bem como os padrões do processo de fabricação (PUND et al., 

2009). 

 

 

5.4.1 Malaxagem 
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 A malaxagem, também conhecida como molhagem, é a primeira etapa no 

processo de peletização por extrusão/ esferonização e consiste no preparo da 

massa umidificada para a extrusão. Primeiramente os pós secos de susbtância ativa 

e excipientes são misturados em uma malaxadeira e a esta mistura é adicionado o 

agente molhante, que pode ser água ou outro solvente. O agente molhante favorece 

a umectação e dissolução do princípio ativo, quando a forma farmacêutica entra em 

contato com os fluidos.A massa úmida obtida segue para o extrusor, onde é 

compactada pelo aumento do tamanho das partículas, redução da quantidade de 

pós em suspensão, aprimorando, assim, o fluxo durante o processo.O  aglutinante 

deve ser compatível com todos os elementos da mistura de pós e a sua quantidade 

deve ser aquela que assegure massa umidificada, de consistência ideal para a 

extrusão e, consequentemente, a obtenção de um produto intermediário, o produto 

de extrusão, que deve apresentar características físicas ideais para a esferonização 

(SANTOS et al., 2004). 

 Durante a malaxagem deve-se garantir o mínimo de perda de umidade da 

massa por evaporação. Para tanto, o tempo e a velocidade de malaxagem devem 

ser controlados com o intuito de impedir um aumento significativo da temperatura 

podendo-se refrigerar o recipiente em que se realiza o processo. (SANTOS et al., 

2004). 

 

 

5.4.2 Extrusão 

 

  

 A extrusão é a etapa do ciclo de peletização em que a massa umidificada é  

compactada e depois modelada sob a forma de cilindros de aparência igual a 

“espaguete” de diâmetro uniforme. A extrusão pode ser representada através da 

aplicação de equações teóricas que determinam o fluxo de massa durante o 

processo. Esta descrição pode ser altamente relevante para a compreensão da 

formulação de sistemas farmacêuticos e para este resultado deve-se usar um 

extrusor adequadamente instrumentalizado. A extrusão começa com a alimentação 

da massa umidificada no interior do equipamento( o extrusor). A massa é obrigada a 

passar por uma rede ou placa de orifícios de raio (R) e comprimento (C) definidos. 

Devido à geometria dos orifícios da rede ou placa de extrusão, o comprimento do 
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produto de extrusão irá mudar conforme as características físicas da massa de 

extrusão e da destinação a ser dada ao mesmo. Para esta destinação a literatura 

descreve vários tipos de extrusores (ALBANEZ, 2012). São eles: 

 

1) EXTRUSOR DE PARAFUSO-SEM-FIM OU PARAFUSO DE ARQUIMEDES  

 

 É formado por um parafuso-sem-fim, cujo propósito é levar a massa 

umidificada até a rede de extrusão exercendo pressão, forçando-a passar por entre 

os orifícios da rede. Este extrusor possibilita trabalhar com quantidades contínuas de 

alimentação e a aplicação de redes de extrusão de diferentes razões C/R. O 

dispositivo no formato de parafuso de Arquimedes propicia o transporte da massa 

umidificada a começar da zona de alimentação à zona de extrusão e pode ser de 

natureza simples ou dupla. O mecanismo de duplo parafuso tem a vantagem de 

melhor conduzir a massa umidificada, enquanto que o mecanismo de parafuso 

simples importa em um produto de extrusão mais compacto, logo, mais denso. A 

geometria do parafuso pode também variar de acordo com a compressão 

pretendida. Um extrusor do tipo parafuso de Arquimedes pode trabalhar sob o 

mecanismo axial (Figura 7) ou radial (Figura 8) em relação ao posicionamento da 

placa de extrusão (DÉO, 2009). 

 

Figura 7: Representação esquemática do extrusor de parafuso-sem-fim axial.  

 

 

Fonte: DÉO, 2009. 
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Figura 8: Representação esquemática do extrusor de parafuso-sem-fim radial. 
 

 

Fonte: DÉO, 2009.  

 

2) EXTRUSOR DE CESTO E EXTRUSOR DE TAMIS  

 

 Nos extrusores de tamis (Figura 9) e de cesto a massa úmida é obrigada a 

passar pela rede de orifícios por um mecanismo rotativo ou oscilatório. Apesar de 

muito parecidos, estes dois tipos de extrusores distinguem-se entre si tal como as 

versões axial e radial do extrusor de parafuso de Arquimedes (DÉO, 2009). 

 O diferencial entre os dois equipamentos é dado pelo posicionamento da rede 

na câmara, estando no fundo do extrusor de tamis e nas próprias paredes do 

extrusor de cesto (ALBANEZ, 2012). Este tipo de extrusor tem como desvantagem 

gerar baixa compactação em comparação aos demais tipos de extrusores. No 

extrusor de cesto a rede de extrusão constitui parte da parede vertical cilíndrica da 

câmara de extrusão. A pressão durante o processo é descrita como semelhante 

àquela elaborada por um extrusor de parafuso com lâminas de extrusão(DÉO,2009).  

Figura 9: Vista frontal da representação esquemática do extrusor de tamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DÉO, 2009. 
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3) EXTRUSOR DE ROLOS  

 

 

 Existem três versões para este tipo de extrusor (Figura 10). A primeira versão 

é formada por uma rede circular perfurada, que gira em torno dos rolos e esses, em 

volta dos próprios eixos. O sentido de rotação da rede de extrusão e dos rolos é 

constantemente o mesmo. A massa úmida, que é alimentada para o interior da 

câmara de extrusão, prossegue para a superfície interna da rede de extrusão e, 

durante o procedimento, a ação dos rolos obriga a passagem da massa para fora, 

através dos seus orifícios, formando, assim, o produto de extrusão (DÉO, 2009). 

 Em uma versão diferente deste tipo de extrusor, o rolo encontra-se na parte 

externa da rede de extrusão ou dois rolos são furados e denteados (equivalentes a 

engrenagens). Na terceira versão, os rolos estão sobre a placa perfurada de 

extrusão que é inerte (SANTOS et al., 2004). 

 

Figura 10: Esquemas estruturais dos extrusores de rolos. 

 

Fonte: DÉO, 2009. 
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4) EXTRUSOR DE PISTÃO  

 

 

 Fundamenta-se em um sistema cilíndrico e um pistão, que se encontra no 

interior do corpo cilíndrico que comprime a massa umidificada, forçando-a passar por 

entre os orifícios da placa de extrusão (Figura 11). Este sistema atua de forma não 

contínua.O material a ser extrusado é preenchido no cilindro reservatório e 

parcialmente consolidado por ação do pistão. A extrusão segue com o emprego de 

uma carga sobre o pistão suficiente para gerar a operação (SANTOS et al., 2004).  

Figura 11: Representação esquemática do extrusor de pistão. 

 

Fonte: SANTOS et al., 2004.  

 

 O tipo de extrusor influencia especialmente a densidade do produto final 

(pellets). Extrusor de pistão forma grânulos moderadamente duros e densos; o 

extrusor radial, como o de rolos, forma grânulos de média densidade e o extrusor de 

cesto origina pellets de menor densidade e tem o menor aumento da temperatura no 

decorrer do processo de extrusão (WILSON e ROUGH, 2007).  

 

 

5.4.2.1  Qualidade do Produto de Extrusão  

 

 

 O produto de extrusão pode ser evidenciado pela aparência de sua superfície. 

Uma superfície imperfeita causa quebras irregulares de tamanho nas etapas 

subsequentes. Na esferonização, o resultado de um extrusado imperfeito causa a 
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formação de esferas imperfeitas e de diâmetros diferentes.O problema predominante 

é conhecido como shark-skinning, ilustrado na Figura 12. Uma superfície imperfeita, 

contudo não tão severa como a shark-skinning, é chamada de superfície enrugada 

(Figura 13). Na Figura 14 tem-se a apresentação de uma superfície lisa. As 

deformidades da superfície podem ocorrer pelas variáveis de formulação, geometria 

dos orifícios do extrusor e velocidade de extrusão (SELLASSIE e KNOCH, 2007; 

WILSON e ROUGH, 2007). 

Figura 12: (a) Shark-Skinning Severa (b) Shark-Skinning.  

 

Fonte: SELLASSIE e KNOCH, 2007. 
 

Figura 13: Superfície Enrugada. 

 

Fonte: SELLASSIE e KNOCH, 2007. 

 

Figura 14: Superfície lisa. 

 

Fonte:Adaptado de SELLASSIE e KNOCH, 2007. 

 

  Independentemente da superfície lisa ser tida como perfeita, uma superfície 

com essa característica acaba prejudicando à esferonização, visto que o extrusado 
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acaba sendo muito duro e difícil de ser partido, produzindo pellets não esféricos com 

estreita distribuição granulométrica. O aparecimento de pequenas rachaduras facilita 

a formação de grânulos esféricos. Entretanto, quanto mais frágil a superfície maior a 

distribuição de tamanho de pellet (WILSON e ROUGH, 2007). 

 

 

5.4.3 Esferonização  

 

 

 Esta fase é feita em um aparelho chamado de esferonizador (Figura 15). 

Essencialmente é composto de um motor com velocidade regulável e um prato onde 

é posicionado o extrusado. Com o atrito do material sobre o prato em movimento 

ocorre alteração do formato do cilindro para esfera. Os pratos livres (Figura 16) 

apresentam superfícies que possuem ranhuras do tipo radial ou cross-hatch (DÉO, 

2009). 

 Com relação aos esferonizadores retratados na literatura, todos mantêm a 

semelhança da configuração, isto é, uma placa rotativa dentro de uma câmara 

cilíndrica. Todos os esferonizadores apresentam a parede do interior do cilindro lisa 

e polida. A placa de esferonização pode ser móvel e variar em sua configuração: 

grelha de ranhuras radiais ou de ranhuras perpendiculares (SANTOS et al., 2004). 

 

Figura 15: Esferonizador caleva 120.  

 
Fonte: DÉO, 2009. 
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Figura 16: Prato de esferonizador: (a) Modelo cross-hatch (b) Modelo radial. 

(a)  (b)  

Fonte: DÉO, 2009. 

 

 O processo de esferonização baseia-se em processar uma quantidade pré-

determinada de produto de extrusão até que sejam atingidos a forma e o grau de 

esferonização almejados. O processo começa quando, por ação da placa de 

esferonização, o produto de extrusão é fragmentado em comprimento uniforme e 

gradativamente moldado em forma esférica por processo equivalente à deformação 

plástica (SANTOS et al., 2004).  

 A esferonização pode ser dividida em diversos estágios sequenciados (Figura 

17): numa primeira etapa o produto de extrusão cilíndrico é partido em dimensão 

menor e de comprimento igual ao seu diâmetro para ter, então, a sua extremidade 

arredondada; segue-se a elaboração de uma estrutura no formato de haltere, que é 

moldada em forma elíptica e finalmente modelada em forma esférica. Outro 

procedimento proposto para a produção de pellets, acarreta na formação de um 

cilindro de produto de extrusão de extremidade arredondada, que sofre torção 

central e a quebra em duas porções semi-esféricas, que, por fim, são modeladas e 

polidas em esferas por ação das forças de rotação e fricção proporcionadas no 

decorrer  do procedimento (ALBANEZ, 2012). 

 O acúmulo de umidade ou solvente orgânico na parede interna da câmara 

cilíndrica do esferonizador pode levar ao agrupamento dos pellets e resultante perda 

do produto. A fim de impedir tal problema pode-se dispor de um sistema de 

aquecimento da parede do tambor de esferonização. A refrigeração da parede da 

câmara de esferonização pode ser feita quando se trabalha com produtos 

termossensíveis com a intenção de retirar o calor gerado no decorrer do 

processamento do produto de extrusão. Para retirar a umidade superficial das 

partículas durante a esferonização pode-se colocar ar seco sob a placa de 
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esferonização. Nesta situação a placa deve ser perfurada ou apresentar canais ou 

ranhuras para a passagem do ar seco ou, ainda, o ar seco pode circular no intervalo 

que existe por entre a parede interna da câmara cilíndrica e a periferia da placa de 

esferonização (SANTOS et al., 2004). 

 

Figura 17: Mecanismos de formação de pellets por esferonização. (a) I-cilindro; II- 
cilindro de extremidades arredondadas; III- haltere; IV- elipse; V- esfera. (b) I- cilindro; II-
corda; III- haltere; IV- esfera com cavidade; V- esfera.  

 

Adaptado de SANTOS et al., 2004. 
 

 

 

5.4.4 Secagem 

 

 

 A secagem é a quarta e última fase do processo. Os equipamentos 

empregados são os mais comuns da indústria farmacêutica: estufa com circulação e 

renovação de ar; leito fluidizado, temperatura ambiente e liofilização 

(BASHAIWOLDU; PODCZECK; NEWTON, 2004).  

 A secagem dos pellets pode ser feita à temperatura ambiente ou elevada e 

em leito estático ou dinâmico. A escolha da temperatura e do leito em que será 

realizada a secagem é de extrema importância, pois irá definir algumas das 

características finais dos pellets (superfície, porosidade e tortuosidade). Sendo 

assim, essa escolha deverá ser criteriosa, devendo-se levar em consideração 

algumas propriedades físico-químicas dos constituintes da formulação. Para a 

secagem à temperatura ambiente basta somente o emprego de uma câmara ou 

estufa, que possibilite o controle da temperatura e umidade do ambiente. Quando a 
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alternativa é a secagem à temperatura elevada em leito estático pode-se também 

empregar uma estufa preferencialmente com circulação forçada de ar ou com um 

material higroscópico para a absorção da umidade do ambiente de secagem. Os 

pellets também podem ser secos por secagem em leito dinâmico (fluidificado), que 

requer a utilização de um sistema que possibilite a inserção de ar seco sob pressão 

e temperatura determinada dentro da câmara de secagem, ocasionando assim, a 

secagem do material e produzindo, ao mesmo tempo, o constante movimento deste 

material (DÉO, 2009). 

 

5.5 PRODUÇÃO DE PELLETS POR SPRAY CONGEALING 

 

 

 A formação de dispersões de droga dentro de uma matriz solidificada é 

convenientemente realizada em um equipamento de congelação por pulverização 

chamado de spray congealing. Os passos básicos no processo de congelação por 

pulverização são descritos na Figura 18. Primeiramente, o líquido fundido contendo 

todos os excipientes, é alimentado para um pulverizador atomizador (bico de 

atomização). As gotículas atomizadas, em seguida, deixam o bico e entram na 

vasilha de refrigeração ou câmara, onde se misturam com o ar resfriado. As 

gotículas solidificam-se e também caem para o fundo da câmara ou tornam-se 

arrastadas no fluxo de ar ascendente em movimento. As partículas menores que se 

tornam arrastadas no fluxo são separadas do ar num separador de ciclone. 

Enquanto que as partículas maiores que se depositam no fundo da câmara, são 

despejadas.Se necessário, o produto pode ser separado por tamanho se for 

necessário  antes do processamento posterior (SWARBRICK; BOYLAN, 2002).  

 O bico de atomização pode ser um de quatro tipos básicos: 1) duplo fluido; 2) 

fluido único pressurizado; 3) fluido único de disco ou rotativo; 4) fluido único de 

ultrassônico. Tal como acontece com todos os processos de congelação, as linhas 

de alimentação devem ser de calor rastreado para impedir a solidificação indesejada 

(SWARBRICK; BOYLAN, 2002). 

 Para o melhor controle do tamanho da partícula e uniformidade, o duplo fluido 

ou o bico de ar atomizador é recomendado. Esse bico pode formar partículas bem 

abaixo de 50 mm, pois a taxa de fluxo de ar e pressão pode ser controlada 

separadamente, enquanto que o tamanho das gotículas pode ser controlado 
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independentemente da taxa de fluxo do líquido. Os bicos de ar atomizador 

ocasionam problemas quando a viscosidade do líquido fundido é muito elevada, ou a 

quantidade de carregamento de sólidos no material fundido é elevada. Nestes 

casos, os bicos de fluido único são muitas vezes preferidos (SWARBRICK; 

BOYLAN, 2002). 

 Bicos de fluido único pressurizado fazem uso da pressão do fluido para 

provocar a atomização, quando flui através dos pequenos buracos no bico. Estes 

dispositivos são adequados quando o teor de sólidos da massa fundida é menor e 

tamanho da gota não é muito pequeno (por exemplo, não inferior a 100-200 mm). 

Atomizadores de disco ou rotativos consistem num disco ligado a um eixo rotatório 

em que o líquido fundido flui(SWARBRICK; BOYLAN, 2002). 

 

Figura 18: Subprocessos ocorrendo durante o spray congealing. 

 

Fonte: SWARBRICK; BOYLAN, 2002. 

 

 

5.6 PRODUÇÃO DE PELLETS POR CRYOPELLETIZATION 

 

 

 Cryopelletization é um processo pelo qual as gotículas de uma formulação 

líquida são transformadas em partículas sólidas esféricas ou pellets usando o 

nitrogênio líquido como meio de fixação.Essa tecnologia foi inicialmente 

desenvolvida para a liofilização de suspensões bacterianas viscosas, passando a 

ser utilizada para produzir pellets em nitrogênio líquido a -160 ºC (grau Celsius). O 

procedimento permite o congelamento instantâneo e uniforme do material 

processado, devido à transferência rápida de calor que ocorre entre as gotículas e o 
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nitrogênio líquido. Os pellets são secos em um liofilizador convencional 

(SWARBRICK; BOYLAN, 2002). 

 O menor tamanho das gotículas e, consequentemente, a grande área de 

superfície facilita o processo de secagem. A quantidade de nitrogênio líquido 

necessária para a produção de uma determinada quantidade depende do conteúdo 

sólido e da temperatura da solução ou suspensão a ser processada. É 

frequentemente entre 3 e 5 quilograma (kg) por quilograma de pellets acabados 

(SWARBRICK; BOYLAN, 2002).  

 O aparelho contém um recipiente equipado com placas perfuradas, na parte 

inferior. Logo abaixo das placas inferiores a uma distância pré-determinada está um 

reservatório de nitrogênio líquido, no qual uma correia transportadora com defletores 

de transporte está imerso. Esta tem uma velocidade variável e pode ser ajustada 

para propiciar o tempo de residência necessário para o congelamento dos pellets. 

As placas perfuradas originam gotículas que caem e congelam instantaneamente 

quando entram em contato com o nitrogênio líquido abaixo. Os pellets congelados 

são transportados para fora do banho de nitrogênio para um recipiente de 

armazenamento a -60ºC antes da secagem (SWARBRICK; BOYLAN, 2002). 

 O passo mais preocupante na cryopelletization é a formação de gotas, que é 

influenciado não apenas pelas características das formulações, tais como a 

viscosidade, a tensão superficial, e o teor de sólidos, como também pelo design do 

aparelho e as correspondentes variáveis de processamento. O diâmetro e design da 

aresta de corte dos orifícios nas placas de contentores ou recipientes são 

preocupantes. Como por exemplo, o diâmetro dos orifícios determina a taxa de fluxo, 

a qual, por sua vez, é regida pela viscosidade da formulação. O diâmetro dos 

orifícios também influencia o tamanho e forma dos pellets. Quanto menor os 

orifícios, menores serão os pellets produzidos (SWARBRICK; BOYLAN, 2002). 

 A forma das gotas depende, em parte, da distância que as gotículas 

percorrem antes de entrar em contato com o nitrogênio líquido. A distância tem que 

permitir tempo suficiente para a formulação de gotas esféricas, enquanto que entram 

em contato com o nitrogênio líquido. Quando todos os critérios de processamento 

são cuidadosamente caracterizados e otimizados, pellets esféricos podem ser 

produzidos de forma rotineira. Nos casos, em que o diâmetro do pellet desejado é 

inferior a 2mm, o nitrogênio líquido é agitado para evitar aglomeração 

(SWARBRICK; BOYLAN, 2002). 
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 Soluções ou suspensões adequadas para cryopelletization têm grande teor de 

sólidos e baixa viscosidade. Outra propriedade importante é a tensão superficial da 

formulação líquida, o que, em parte, determina o tamanho do pellet. A adição de um 

agente tensoativo (surfactante) para a formulação reduz a tensão superficial e 

resulta em partículas de menor tamanho.O tamanho do pellet depende também das 

propriedades do fármaco. As formulações de liberação imediata, geralmente 

consistem no fármaco, agentes de enchimento como manitol e lactose e ligantes, 

tais como gelatina, gelatina hidrolisada e polivinilpirrolidona(PVP).Biopolímeros 

reticulados à base de derivados do colágeno são utilizados para pellets de liberação 

controlada(SWARBRICK; BOYLAN, 2002). 

 

 

5.7 PRODUÇÃO DE PELLETS POR PELETIZAÇÃO DIRETA E REVESTIMENTO 

DE NÚCLEOS INERTES 

 

 

 No caso do revestimento em leito fluidizado, grânulos, pellets ou 

minicomprimidos convencionais (núcleos) são alimentados na câmara do aparelho e, 

posteriormente, suspensos em uma corrente de ar quente. Uma solução ou 

dispersão polimérica é aspergida sobre os núcleos, produzindo uma película, que 

modulará a liberação do fármaco (sistema de reservatório). O solvente da película 

de revestimento é eliminado pela corrente de ar quente, na qual o produto se 

encontra suspenso (PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007). 

 Outra alternativa é a obtenção de pellets por intermédio do revestimento de 

núcleos inertes (pellets de açúcar) utilizando uma solução ou suspensão do fármaco 

associado a um agente aglutinante, ou com camadas alternadas de uma solução 

aglutinante e do fármaco na forma de pó. Sobre a camada contendo o fármaco é, 

depois, utilizado um filme polimérico capaz de modular a sua liberação (PEZZINI; 

SILVA; FERRAZ, 2007).  

 

 

5.8 CARACTERÍSTICAS DA FORMULAÇÃO 
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 Os excipientes empregados na formulação de pellets são geralmente aqueles 

utilizados na produção de comprimidos.São responsáveis por conferir forma, 

friabilidade, dureza e ainda podem influenciar nas características de dissolução 

(ALBANEZ, 2012). 

 Os pellets obtidos podem ser revestidos com polímeros antes de serem 

veiculados em cápsulas gelatinosas duras ou em comprimidos para garantir a 

liberação modificada do fármaco (COLLET; MORETON, 2005).  

 Devido às diversas aplicações e funcionalidades, principalmente em terapias 

de liberação controlada de fármacos, os polímeros estão dentre os excipientes mais 

utilizados para a obtenção de formas farmacêuticas. Os materiais mais utilizados 

incluem hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), etilcelulose (EC), polivinilpirrolidona 

(PVP) e ésteres poliacrílicos (RIOS, 2005). 

 Existem dois grandes grupos de polímeros (acrílicos ou derivados de 

celulose) usados em filmes de revestimento. Os polímeros acrílicos são marcados 

pelos tradicionais nomes Kollicoat® ou Eudragit®. A etilcelulose é o polímero 

celulósico mais usado para liberação modificada de fármacos. Muitos destes 

polímeros têm sido formulados em dispersões coloidais aquosas (ex: látex ou 

pseudolatex) com o objetivo de evitar problemas associados com o uso de soluções 

orgânicas (DÉO, 2009). 

 Um polímero ideal deve apresentar as seguintes propriedades: solubilidade 

em uma ampla gama de sistemas solventes; habilidade em produzir revestimentos 

que possuam propriedades mecânicas adequadas; solubilidade apropriada no trato 

gastrointestinal, uma vez que a biodisponibilidade não seja comprometida. Éteres de 

celulose são frequentemente os polímeros escolhidos no revestimento por película, 

sobretudo hidroxipropilmetilcelulose. Alternativas aos éteres de celulose são certos 

acrílicos, como os co-polímeros metacrilato e metacrilato de metila (STUART, 2004).  

 É importante ressaltar que a grande maioria dos polímeros para revestimento 

atualmente comercializados não são solúveis em água e apresentam-se na forma de 

dispersões aquosas, o que traz vantagens para o meio ambiente, pois diminui a 

emanação de vapores orgânicos e de resíduos de solventes, além de reduzir os 

custos de construção e manutenção de área anti-explosiva, de armazenamento e de 

aquisição destes solventes (HOGAN, 2005; MILLER e MCGINITY, 2008). 

 Os principais tipos de excipientes utilizados na obtenção de pellets são os 

diluentes, os ligantes, e ainda os desintegrantes, lubrificantes, tensoativos e 
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antiaderentes (ALBANEZ, 2012). A seguir encontra-se uma revisão sobre os 

principais excipientes utilizados na obtenção de pellets. 

 

 

5.8.1 Diluentes  

 

 

 Diluentes são substâncias, solúveis ou insolúveis em água, adicionadas aos 

pellets e que representam grande parte do grânulo. Atuam como preenchedores da 

massa. Sua escolha é baseada nas propriedades que se busca no pellet final. A 

quantidade de diluente na formulação depende da quantidade de ativo, das 

propriedades físicas finais do produto e do processo de fabricação, podendo variar 

de 1% a 99%(ALBANEZ, 2012). 

 

 

5.8.2 Celulose microcristalina 

 

 

 A celulose microcristalina atua como adsorvente, agente de suspensão, 

diluente de comprimidos e cápsulas e desintegrante de comprimidos. Apresenta-se 

como pó branco, poroso, sem sabor e sem cor. É comercializada em diferentes 

tamanhos de partículas e graus de umidade que têm diferentes propriedades e 

aplicações. Apesar de higroscópica, a celulose microcristalina é estável, deve ser 

armazenada em local fechado e seco e é incompatível com agentes fortemente 

oxidantes (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009). Sua fórmula estrutural é vista na 

Figura 19. 

 

Figura 19: Fórmula estrutural da Celulose Microcristalina. 

 

Fonte: ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009. 
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 A celulose microcristalina é bastante utilizada pela indústria farmacêutica, 

sendo empregada especialmente como diluente/ligante em comprimidos e em 

formulações de cápsulas em processos de granulação úmida e compressão direta. É 

muito vantajosa quando usada em comprimidos por apresentar baixa propriedade 

lubrificante e desintegrante.Quando administrada por via oral, a celulose não é 

absorvida e apresenta baixo potencial tóxico. Pode apresentar efeito laxante quando 

utilizada em grande quantidade, embora seja improvável sua ocorrência quando 

usada como excipiente de formulações farmacêuticas.O uso exagerado por ingestão 

ou inalação provoca formação de granulomas de celulose (ROWE; SHESKEY; 

QUINN, 2009). 

 

 

5.8.3  Manitol 

 

 

 O manitol apresenta as seguintes características funcionais: diluente; 

plastificante; agente adoçante; agente terapêutico; agente tônico. É comercializado 

como um pó branco ou grânulo de escoamento livre branco, cristalino, inodoro e de 

sabor adocicado, sendo estável em seu estado sólido e em solução aquosa. Deve 

ser armazenado em local fechado e seco (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009). Sua 

fórmula estrutural está apresentada na Figura 20.  

Figura 20: Fórmula estrutural do Manitol. 

 

Fonte: ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009. 

 

 Manitol é bastante utilizado em formulações farmacêuticas e em produtos 

alimentícios. É geralmente utilizado como diluente na indústria farmacêutica. Nas 

formulações farmacêuticas, seu valor primordial está no fato de não absorver água, 
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podendo assim, ser usado com ingredientes ativos sensíveis à umidade (ROWE; 

SHESKEY; QUINN, 2009).  

 Do ponto de vista terapêutico, o manitol é administrado por via parenteral e é 

utilizado como um diurético osmótico, como um agente diagnóstico para função 

renal, como um adjunto no tratamento da insuficiência renal aguda, e como um 

agente para diminuir a pressão intracraniana, tratamento de edema cerebral, e 

reduzir a pressão intraocular. Quando administrado por via oral, manitol não é bem 

absorvido pelo trato gastrointestinal, porém em doses elevadas pode causar diarreia 

(ingestão de mais de 20 g). Como excipiente é utilizado em baixa quantidade em 

formulações farmacêuticas para evitar a ocorrência de reação adversa, entretanto, 

podem ocorrer reações alérgicas e de hipersensibilidade (ROWE; SHESKEY; 

QUINN, 2009). Seu uso em pellets é interessante por sua ação como desintegrante, 

promovendo a liberação mais rápida do princípio ativo. 

 

 

5.8.4 Ligantes 

 

 

 Ligantes são materiais adesivos, imprescindíveis aos pellets, porque servem 

para dar liga aos ingredientes e conservar o grânulo íntegro. Podem ser 

incorporados secos ou em solução, sendo esta a forma mais apropriada de fazê-lo 

(ALBANEZ, 2012).  

 

 

5.8.5 Polietilenoglicol(PEG) 

 

 

 Este polímero atua não apenas como ligante, porém também como 

lubrificante, proporcionando a redução do coeficiente de atrito entre as partículas e 

as superfícies dos equipamentos usados no processo. Esta propriedade se 

apresenta fundamental nas principais etapas da produção – na extrusão e na 

esferonização (ALBANEZ, 2012). 

 O PEG é utilizado como solvente, plastificante, lubrificante de comprimidos e 

cápsulas. Por ser um polímero, apresenta várias configurações. É utilizado em uma 
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grande variedade de formulações farmacêuticas, incluindo medicamentos 

administrados via parenteral, oral, retal, uso tópico e oftalmológico.Sendo 

empregado também em matrizes poliméricas biodegradáveis usadas em formas 

farmacêuticas de liberação controlada (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009). Sua 

fórmula estrutural é apresentada na Figura 21. 

Figura 21: Fórmula estrutural do monômero de polietilenoglicol. 

 

Fonte: ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009. 
 

 

5.8.6 Desintegrantes  

 

 

 Os desintegrantes são incorporados à formulação com o intuito de promover e 

agilizar a desintegração das formas farmacêuticas quando em contato com meio 

aquoso ou sucos digestivos. O objetivo é liberar o princípio ativo de forma acelerada. 

Os desintegrantes atuam de três formas distintas: por intumescimento quando em 

contato com líquidos aquosos; dissolução em água, formando canais capilares, o 

que possibilita a entrada de fluidos;  reação efervescente em meio aquoso, com a 

liberação de gás, geralmente dióxido de carbono (CO2)(SAUSEN, 2007).  

 A croscarmelose sódica é um derivado sódico da celulose. É um 

desintegrante que age pelo mecanismo de intumescimento quando em contato com 

líquidos aquosos, favorecendo a separação das partículas da forma farmacêutica, 

propiciando um aumento na superfície específica e por consequência um aumento a 

velocidade de dissolução. A croscarmelose é considerada um super desintegrante, 

pois pode ampliar seu volume inicial de quatro até oito vezes. Um outro benefício na 

sua utilização é que ela pouco influencia nas características tecnológicas dos pellets 

ou comprimidos, como dureza e friabilidade. Ela também pode influenciar no poder 

de intumescimento da celulose microcristalina (SAUSEN, 2007). A croscarmelose é 

um pó branco ou cinzento sem odor, não solúvel em água e praticamente não 

solúvel em acetona, etanol e tolueno. Pode apresentar efeitos laxativos quando 
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consumida em grandes quantidades, entretanto as quantidades usadas em 

formulações não oferecem esse risco (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009). 

 

 

5.8.7 Auxiliar de esferonização  

 

 

 O dióxido de silício (SiO2) é um adsorvente e é usado como auxiliador de 

esferonização, para impedir perda de material por agrupamento em razão do 

excesso de umidade durante a esferonização. O dióxido de silício, em seu estado 

natural, pode ser encontrado em diversas formas. É um dos óxidos mais abundantes 

que existe (ALBANEZ, 2012). 

 

 

5.8.8 Etilcelulose 

 

 

 A etilcelulose é um éter etílico de celulose, cuja estrutura química é ilustrada 

na Figura 22.  É um polímero de cadeia longa onde unidades de O- anidroglicose 

são unidas por ligações acetal (HANDBOOK OF PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS, 

2009). 

 É bastante utilizada em formulações farmacêuticas orais e tópicas, 

sobressaindo-se como agente de revestimento de comprimidos, que além de alterar 

a liberação dos fármacos, pode disfarçar sabores desagradáveis ou ampliar a 

estabilidade da formulação, por inibição da oxidação (ROWE; SHESKEY; OWEN, 

2006).  

Figura 22: Estrutura química da etilcelulose. 

 

Fonte: NOBUSA,2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sil%C3%ADcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sil%C3%ADcio
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 É um polímero não solúvel, porém permeável em água na faixa do pH 

fisiológico, o que facilita à obtenção de uma membrana semipermeável apta a 

monitorar a liberação do fármaco (MILLER e MCGINITY, 2008). Quando empregada 

na preparação de formulações de liberação modificada, produz estruturas cujas 

formas não se modifiquem no decorrer da passagem pelo trato gastrointestinal, em 

virtude de sua insolubilidade em meio aquoso, sendo eliminadas quase íntegras 

(LOPES, LOBO; COSTA, 2005).  

 A adição de hipromelose à dispersão aquosa é um método atraente para 

modificar a liberação do fármaco em sistemas revestidos, visto que, dada a sua 

solubilidade, esta funciona como agente formador de poros no filme, causando, 

assim, um aumento da permeabilidade do fármaco através da camada de 

revestimento (SADEGHI et al, 2001, MILLER e MCGINITY, 2008). 

 

 

5.8.9 Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) 

 

 

 Dentre os derivados da celulose, a HPMC (Figura 23) é com frequência 

utilizada na elaboração de sistemas de liberação sustentada de fármacos, em razão 

da facilidade de uso, disponibilidade, dissolução em água e natureza não tóxica 

(SIEPMANN e PEPPAS, 2001; VIRIDÉN; WITTGREN; LARSSON, 2009; FAHS et 

al., 2010). A HPMC é classificada de acordo com a sua viscosidade e a proporção 

entre os grupos substituintes metoxila e hidroxipropila (SILVA, 2011). 

 

 

Figura 23: Estrutura química da hidroxipropilmetilcelulose.Fonte: FAHS et al., 2010 
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 A aplicação deste polímero hidrofílico é atribuída a sua capacidade de 

adicionar grandes quantidades de substâncias ativas e, especialmente, por ter boas 

características de compressão, dispensando etapa prévia de granulação, já podendo 

ser utilizado em processos de compressão direta, que são mais acelerados e 

baratos (LOPES; LOBO; COSTA, 2005; VIRIDÉN; WITTGREN; LARSSON, 2009). 

 A HPMC é bastante utilizada em formulações orais, oftálmicas e tópicas.  Em 

comprimidos de liberação modificada, como matrizes, são empregadas HPMC de  

elevada viscosidade e em percentuais que oscilam de 10 a 80 % p/p(porcentagem 

peso por peso) (ROWE; SHESKEY; OWEN, 2006), justificando a escolha de HPMC 

100.000 centipoises (cps )(SIEPMANN e PEPPAS, 2001).  

 A HPMC apresenta várias características tais como: presença de vários 

grupos hidroxila em sua estrutura química; capacidade de dispersão em água; 

elasticidade da cadeia polimérica; grande massa molar; presença de superfície 

negativamente carregada. Estas características favorecem à interpenetração das 

cadeias poliméricas pela mucina (proteína principal do muco), processo chamado de 

bioadesão. Este processo facilita o estabelecimento de interações entre o polímero e 

a camada de muco, podendo ser ligações físicas ou mecânicas, químicas 

secundárias e químicas covalentes (VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 2010). 

 As células produtoras de muco (produto biológico viscoso) encontram-se 

espalhadas em locais distintos do organismo, sendo assim, a utilização de sistemas 

bioadesivos pode assegurar uma proteção complementar ao fármaco no caminho 

até o sítio ativo, além de acarretar o direcionamento e máximo controle na liberação 

do fármaco de sua forma farmacêutica de liberação prolongada, melhorando o 

processo de absorção do mesmo (SERRA; DOMÉNECH; PEPPAS, 2009). 

 

 

5.9 EXEMPLOS DE SISTEMAS DE LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS DISPONÍVEIS 

NO MERCADO BRASILEIRO 

 

 

 O omeprazol é um exemplo clássico de sistema multiparticulado apresentado 

no trabalho de Kratz; Mayorga e Petrovick (2001). Trata-se de um fármaco utilizado 

no tratamento de desordens ácido-gástricas sendo comercializado sob a forma de 

grânulos esféricos (pellets) com revestimento entérico, pois é um fármaco muito 
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instável em meio ácido e justamente devido às suas propriedades químicas foi 

fundamental assegurar a sua estabilidade por meio de medidas farmacotécnicas 

interessantes. O produto comercializado pela empresa sueca Astra-Zeneca com o 

nome de Losec® recebeu na Alemanha, o prêmio de medicamento do ano em 1999 

(Figura 24), sendo também campeão de vendas no mesmo ano, vendendo nada 

menos que 5,9 bilhões de dólares, sendo líder de vendas em 2000. Estes pellets são 

formados por um núcleo contendo o princípio ativo (omeprazol), revestido por uma 

camada isolante de hidromelose (hidróxipropilmetilcelulose) que, por sua vez, 

encontra-se revestida com um derivado poliacrílico, mais especificamente Eudragit 

LD 30 ®.  

 Ainda citando o trabalho apresentado por Kratz; Mayorga e Petrovick (2001), 

existe outra alternativa para administração do omeprazol que foi encontrada pela 

empresa Azupharma. Nesse caso os pellets são formados por um núcleo inerte 

recoberto por uma camada contendo o fármaco e seguidamente revestido com uma 

camada isolante de hidromelose e outra de derivado ácido-resistente poliacrílico. A 

Figura 25 mostra o pellet produzido pela Azupharma. Estas duas diferentes 

alternativas encontradas para o omeprazol acarretaram, no ano 2000, uma briga 

entre as duas empresas, a companhia sueca Astra-Zeneca, detentora da patente do 

sistema MUPS, patenteado em 1993 e a companhia alemã Azupharma. 

 

 

Figura 24: Grânulos de omeprazol MUPS ® Astra-Zeneca. Fonte: KRATZ; MAYORGA; 
PETROVICK, 2001. 
 

 

Figura 25: Grânulos de omeprazol OMEP® Azupharma. Fonte: KRATZ; MAYORGA; 
PETROVICK, 2001. 
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 O Quadro 2 apresenta alguns exemplos de produtos disponíveis no mercado 

brasileiro. Como se pode observar, as FFSO de liberação prolongada apresentam 

elevada aplicabilidade, visto que podem ser desenvolvidas para classes 

farmacológicas diferentes tais como anti-hipertensivos, antidepressivos, 

antiinflamatórios não-esteróides, entre outras (PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007). 

 
Quadro  2-  Alguns exemplos de medicamentos contendo pellets disponíveis 
no mercado brasileiro  
 
Nome Fabricante Fármaco Forma farmacêutica 

Balcor®Retard Baldacci Cloridrato de diltiazem 90, 120 e 180 mg 

Cápsulas contendo 

pellets 

Biofenac® LP Aché Diclofenaco sódico 100 mg 

Cápsulas contendo 

pellets 

Cardizem® CD 

Boehringer  

Ingelheim Cloridrato de diltiazem  180 e 240 mg 

Cápsulas contendo 

pellets 

Cardizem® SR 

Boehringer  

Ingelheim Cloridrato de diltiazem 90 e 120 mg 

Cápsulas contendo 

pellets 

Detrusitol® LA Pfizer Tartarato de tolterodina 4 mg 

Cápsulas contendo 

pellets 

Efexor® XR Wyeth Cloridrato de venlafaxina 75 ou 150 mg 

Cápsulas contendo 

pellets 

Rebaten ® LA 

EMS Sigma 

Pharma Cloridrato de propanolol 80 e 160 mg 

Cápsulas contendo 

pellets 

Fonte: Adaptado de PEZZINI; SILVA; FERRAZ, 2007. 

 

 

5.10 COMPARAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS DE OBTENÇÃO DE PELLETS 

 

 

 O processo de extrusão/esferonização constitui o método de escolha para a 

produção de pellets, sendo o mais utilizado pela indústria farmacêutica em virtude 

das inúmeras vantagens que possui. Os pellets obtidos por este processo 

apresentam várias vantagens tecnológicas tais como: boa capacidade de 

incorporação de ativos; subunidades com elevada homogeneidade de tamanho; 

baixa friabilidade; subunidades com formato esférico; ótimas propriedades de fluxo. 
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As várias etapas de produção (preparo da massa, extrusão, esferonização e 

secagem) e a necessidade de equipamentos específicos são algumas desvantagens 

deste processo. É importante frisar que eventuais problemas de incompatibilidade 

entre os excipientes escolhidos e o ativo da formulação podem surgir. O processo de 

extrusão/esferonização tem sido cada vez mais utilizado, porque permite obter 

uniformidade no teor de ativo incorporado, além de conseguir controlar melhor o 

tamanho dos pellets e teor de ativo quando comparado com as outras técnicas.  

 Pellets obtidos por revestimento de núcleos inertes em leito fluidizado 

apresentam baixa capacidade de incorporação de ativos, ao contrário dos pellets 

obtidos por extrusão/esferonização. A principal vantagem consiste no fato de que a 

mistura, granulação e a secagem são realizadas de modo contínuo em um único 

equipamento, ou seja, não necessita  de equipamentos específicos e envolve 

poucas etapas de produção, diferentemente do que acontece no processo de 

extrusão/esferonização. 

 O processo de spray congealing vem ganhando atenção nos últimos anos, 

principalmente do ponto de vista da segurança e rapidez. Pellets obtidos por spray 

congealing são produzidos em larga escala em razão deste processo poder ser 

operado de forma contínua, o que elimina várias etapas de produção. É um 

processo ecologicamente correto, pois consome menos energia e tempo quando 

comparada com outros processos. Tem atraído atenção pelo fato de não precisar 

utilizar solventes aquosos ou orgânicos e por ser empregado com sucesso na 

preparação de pellets carregados com fármacos pouco solúveis,melhorando a taxa 

de dissolução destes.A principal desvantagem consiste nos bicos de ar atomizador 

que geralmente ocasionam problemas quando a viscosidade do líquido fundido é 

muito alta, ou a quantidade de carregamento  de sólidos no material fundido é 

elevada. 

 O processo de cryopelletization tem como vantagem o congelamento 

instantâneo (feito com nitrogênio líquido) e uniforme do material processado. É muito 

eficiente no processo de obtenção de pellets e não necessita de muitos 

equipamentos. O processo de formação de gotas é influenciado pelo design do 

aparelho, variáveis do processamento e pelas características da formulação, tais 

como: a viscosidade; a tensão superficial; o teor de sólidos. Essas variáveis são 

preocupantes, pois afetam o tamanho e forma dos pellets, sendo uma desvantagem. 

As vantagens e desvantagens de cada processo estão ilustrados no Quadro 3. 
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Quadro 3- Vantagens e desvantagens dos processos de obtenção de pellets 

 

 

 

 

 

 

 

 Vantagens Desvantagens 

Extrusão/Esferonização  

 

boa capacidade de 

incorporação de 

ativos;baixa friabilidade; 

ótimas propriedades de 

fluxo; subunidades com 

formato esférico e 

elevada 

homogeneidade de 

tamanho.  

 

várias etapas de produção; necessita de 

equipamentos específicos. 

 

Pellets obtidos por 

revestimento de núcleos 

inertes  

 

não necessita de 

equipamentos 

específicos; poucas 

etapas de produção.  

 

baixa capacidade de incorporação de ativos.  

 

Spray congealing  

 

segurança; rapidez; 

processo 

ecologicamente correto; 

poucas etapas de 

produção; não utiliza 

solventes orgânicos ou 

aquosos.  

 

bicos de ar atomizador ocasionam problemas 

quando a viscosidade do líquido é muito 

elevada.  

 

Cryopelletization  

 

congelamento 

instantâneo e uniforme 

do material processado.  

 

viscosidade; tensão superficial; teor de 

sólidos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 Com base na revisão de literatura apresentada, as seguintes conclusões 

puderam ser extraídas deste trabalho: 

 

 Pellets têm se destacado cada vez mais dentre as novas formas 

farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos, porque oferecem 

inúmeros benefícios terapêuticos e tecnológicos; 

 Pellets obtidos por revestimento de núcleos inertes em leito fluidizado 

apresentam baixa capacidade de incorporação de ativos, ao contrário dos 

pellets obtidos por extrusão/esferonização; 

 O processo de spray congealing vem chamando atenção da indústria 

farmacêutica, por ser um  método com poucas etapas de produção, 

ecologicamente correto, que não utiliza solventes aquosos ou orgânicos e 

especialmente, por melhorar a dissolução de pellets carregados com 

fármacos pouco solúveis; 

 O processo de cryopelletization  tem como vantagem o congelamento 

instantâneo (feito com nitrogênio líquido) e uniforme do material processado. 

É muito eficiente no processo de obtenção de pellets e não necessita de 

muitos equipamentos; 

 Dentre as técnicas de obtenção de pellets, o processo de 

extrusão/esferonização é o método mais vantajoso do ponto de vista 

tecnológico, pois apresenta uma boa capacidade de incorporação de ativos, 

além de conseguir controlar melhor o tamanho dos pellets e teor de ativo. 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ABDOU, H. M.; HANNA, S.; MUHAMMAD, N. Dissolução In: GENNARO, A. 
G.Remington: A Ciência e a Prática da Farmácia. Tradução Penildon Silva et al. 
20. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. p. 674-686. 
 
 
ALBANEZ, R. Recobrimento gastrorresistente de pellets de diclofenaco de 
sódio em leito fluidizado tipo wurster. 2012. 159 f. Dissertação (Mestrado) - Curso 
de Engenharia Química, Departamento de Engenharia de Processos, Universidade 
Estadual de Campinas - Faculdade de Engenharia Química, Campinas, 2012. 
 
 
 ALLEN JR., L. V.; POPOVICH, N. G.; ANSEL, H. C. Formas farmacêuticas e 
sistemas de liberação de fármacos. Tradução Eleonora Lemos Senna. 8. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2007. 776 p. 
 
 
ANSEL, H. C.; ALLEN, L.V.; POPOVICH, N. G. Formas Farmacêuticas e Sistemas 
de Liberação de Fármacos. 6.ed. São Paulo: Editorial Premier, 2000. p. 236-249. 
 
 
AULTON, M. E. Delineamento de Formas Farmacêuticas. Tradução de George G. 
Ortega et al. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 298-313. 
 
 
 BARBA, A. A.; D’AMORE, M.; CHIRICO, S.; LAMBERTI, G.; TITOMANLIO, G. 
Swelling of cellulose derivative (HPMC) matrix systems for drug delivery. 
Carbohydrate Polymers, v. 78, p 469 – 474, 2009. 
 
 
BASHAIWOLDU, A.B.; PODCZECK, F.; NEWTON, J.M. A study on the effect of  
drying techniques on the mechanical properties of pellets and compacted pellets Eur. 
J. Pharm. Biopharm., Amsterdam, v. 21 n. 2/3, p. 119-129, 2004. 
 
 
 COLLETT, J.; MORETON, C. Formas farmacêuticas perorais de liberação 
modificada. In: AULTON, M. E. Delineamento de formas farmacêuticas. 2. ed. 
Porto Alegre: Artemed, 2005. 
 
 
DÉO, S. C. Desenvolvimento de sistema multiparticulado contendo péletes de 
mesalazina revestidos com derivado metacrílico. 2009. 97 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Ciências Farmacêuticas, Departamento de Área de 
Concentração: Insumos, Medicamentos e Correlatos, Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2009. 
 
 



56 
 

 

FAHS, A.; BROGLY, M.; BISTAC, S.; SCHMITT, M. Hydroxypropyl methylcellulose 
(HPMC) formulated films: Relevance to adhesion and friction surface properties. 
Carbohydrate Polymers, v. 80, p 105–114, 2010. 
 
 
FDA, Guidance for Industry. Bioavailability and Bioequivalence Studies for Orally 
Administered Drug Products - General Considerations, 2002. 
 
 
GHEBRE SELLASSIE, I.; KNOCH, A. Pelletization techniques. In:____________ 
SWARBRICK, J. Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, New York: Informa 
Healthcare, 2007, v.3, p.2651–2663. 
 
 
 HANDBOOK of Pharmaceutical Excipients. 6.ed. London: Pharmaceutical Press, 
2009. Pag. 262-167, 525-533. 
 
 
 HOGAN, J. Revestimento de comprimidos e multiparticulados. In: AULTON, M.E. 
Delineamento de formas farmacêuticas. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. cap.28, 
p.444-452. 
 
 
 KRATZ, Cristiane de P.; MAYORGA, Paulo E.; PETROVICK, Pedro Ros. Formas 
farmacêuticas monolíticas como sistemas multiparticulados. Caderno de Farmácia, 
Rio Grande do Sul, v. 17, n. 1, p.19-26, 2001. 
 
 
LOPES, C. M., LOBO, J. M. S., COSTA, P. Formas farmacêuticas de liberação 
modificada: polímeros hidrofílicos. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, 
v. 41, p. 143-154, 2005. 
 
 
 LYRA, M. A. M.; SOARES-SOBRINHO, J. L.; BRASILEIRO, M. T.; ROCA, M. F.; 
BARRAZA, J. A.; VIANA, O. S.; ROLIM-NETO, P. J. Sistemas matriciais hidrofílicos 
e mucoadesivos para liberação controlada de fármacos. Latin American Journal of 
Pharmacy. v. 26, n.5, p.784-793, 2007.  
 
 
 MILLER, D.A.; McGINITY, J.W. Aqueous polymeric film coating. In: AUGSBURGER, 
L.L.; HOAG, S.W., eds. Pharmaceutical dosage forms: tablets. 3.ed. New York: 
Informa Healthcare USA, 2008. v.1, cap.12, p.399-437. 
 
 
NOBUSA, A. L. Desenvolvimento e avaliação de minicomprimidos de 
indapamida de liberação prolongada. 2010. 76 f. Dissertação (Mestrado) - Curso 
de Ciências Farmacêuticas, Departamento de Área de Produção e Controle 
Farmacêuticos, Universidade de São Paulo - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 
São Paulo, 2010. 
 



57 
 

 

 
OLIVEIRA, G. C.; NITZ, M. Desenvolvimento de pellets de cloridrato de 
diiltiazem. - Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia, Instituto 
Mauá de Tecnologia, p.1-7, 2011. 
 
 
 PEZZINI, B. R.; SILVA, M. A. S.; FERRAZ, H. G. Formas farmacêuticas sólidas 
orais de liberação prolongada: sistemas monolíticos e multiparticulados. Revista 
Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 43, n. 4, p. 491 - 502, 2007. 
 
 
 PUND, S. et al. Multivariate optimization of formulation and process variables 
influencing physico-mechanical characteristics of site-specific release isoniazid 
pellets. International Journal of Pharmaceutics, India, 2009. 
 
 
 RIOS, M. Polymers for Controlled Release: Formulation Follows Function. Pharm. 
Technol, New York, v. 29, n. 6, p. 42-50, 2005. 
 
 
ROWE, R. C.; SHESKEY, P. J.; QUINN, M. E. Handbook of Pharmaceutical 
Excipients, 6. ed., London: PhP, 2009. 888p. 
 
 
ROWE, R. C.; SHESKEY, P.J.; OWEN, S. C. Handbook of Pharmaceutical 
Excipients. 5 ed. American Pharmaceutical Association, 2006. 
 
 
SADEGHI, F.; FORD, J.L.; RUBINSTEIN, M.H.; RAJABI-SIAHBOOMI, A.R. Study of 
drug release from pellets coated with Surelease containing 
hydroxipropylmethylcelulose. Drug Development and Industrial Pharmacy, v.27, 
p.419-430, 2001. 
 
 
SANTOS, H. M. M.; VEIGA, F. J. B.; PINA, M. E. T.; SOUZA, J. J. M. S. Obtenção de 
pellets por extrusão e esferonização farmacêutica – Parte I – Avaliação das variáveis 
tecnológicas e de formulação. Rev. Bras. Cienc. Farm., Dez 2004, vol.40, no.4, 
p.455-470.  
 
 
 SAUSEN, T. R. Desenvolvimento de comprimidos de clozapina obtidos pelo 
método de compressão direta. 2007. 135 f. Dissertação de Mestrado – Faculdade 
de Farmácia – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 
2007. 
 
 
 SERRA, L.; DOMÉNECH, J.; PEPPAS, N. A. Engineering design and molecular 
dynamics of mucoadhesive drug delivery systems as targeting agents. European 
Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, v. 71, p. 519 – 528, 2009. 
 



58 
 

 

 
 SIEPMANN, J.; PEPPAS, N. A. Modeling of drug release from delivery systems 
based on hydroxypropyl methylcellulose (HPMC). Advanced Drug Delivery 
Reviews, v. 48, p. 139-157, 2001. 
 
 
  SILVA, M. G. R. Desenvolvimento de novas formulações de liberação 
prolongada de bromoprida - avaliação comparativa do uso de matrizes 
gelificantes e insolúveis. 2011. 176 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Farmácia, 
Departamento de Faculdade de Farmácia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2011. 
 
 
STUART, P. C. Revestimento de formulações farmacêuticas. In: GENNARO, A. R. 
Remmington: a ciência e a prática farmacêutica. 20 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, cap. 46, p.923-932, 2004. 
 
 
 SWARBRICK, James; BOYLAN, James C.. Encyclopedia Of Pharmaceutical 
Technology. 2. ed. North Carolina: Marcel Dekker, 2002. 3096 p. 
 
 
 UNITED STATES PHARMACOPEIA. 31 ed. Rockville: U.S.P. Convention, 2008. 
Cap. 711. Dissolution. 
 
 
VILLANOVA, J. C. O.; ORÉFICE, R. L.; CUNHA, A. S. Aplicações Farmacêuticas de 
Polímeros. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 20, n. 1, p. 51-64, 2010. 
 
 
VIRIDÉN, A.; WITTGREN, B.; LARSSON, A. Investigation of critical polymer 
properties for polymer release and swelling of HPMC matrix tablets. European 
Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 3 6, p. 297–309, 2009. 
 
 
WAI-YIP LEE, T.; ROBINSON, J. R. Sistemas de Liberação Controlada de Drogas 
In: GENNARO, A. G. Remington: A Ciência e a Prática da Farmácia. Tradução 
Penildon Silva et al. 20. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. p. 933-960. 
 
 
 WILSON, D. I.; ROUGH, S. L. Extrusion – Spheronization. In:___ _______, 
Granulation, Elsevier, University of Cambrige, 2007. 
 
 
 ZARONI, M. POLISSACARÍDEOS NO DESENVOLVIMENTO DE PÉLETES DE 
TEOFILINA DE LIBERAÇÃO COLÔNICA. 2006. 118 f. Dissertação (Mestrado) - 
Curso de Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2006. 
 
 



59 
 

 

ZERBINI, A. P. N. A; FERRAZ, H. G. Sistemas multiparticulados: 

minicomprimidos. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, São 

Paulo, v. 2, n. 32, p.149-158, 2011. 

 


