
 

Universidade de Lisboa  
Departamento de Tecnologia Farmacêutica 

Faculdade de Farmácia 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ Desenvolvimento e otimização da fase 
de granulação usando a Tecnologia de 

Leito Fluido ” 
Influência das variáveis no processo 

 
 
 
 

Filipa Alexandra Ferreira Guilherme 

 

 
 
 

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre no  
Curso de Mestrado em Farmacotecnia Avançada 

 
 
 

 

Lisboa 2015 
  

 



 

Universidade de Lisboa  
Departamento de Tecnologia Farmacêutica 

Faculdade de Farmácia 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

“ Desenvolvimento e otimização da fase 
de granulação usando a Tecnologia de 

Leito Fluido ” 
Influência das variáveis no processo 

 
 
 
 

Filipa Alexandra Ferreira Guilherme 

 

 
 
 

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre no  
Curso de Mestrado em Farmacotecnia Avançada 

 
Orientador Professor Doutor Luís Gouveia 

Co-Orientador Dr. Rui Martinho 
 
 
 

Lisboa 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 

Universidade de Lisboa  
Departamento de Tecnologia Farmacêutica 

Faculdade de Farmácia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O trabalho experimental realizado no âmbito desta dissertação foi desenvolvido nas instalações (fabris e 

laboratoriais) da Generis Farmacêutica S.A. que gentilmente cedeu todos os equipamentos e materiais 

necessários para a concretização do mesmo. 

 
 
 
  
 



 Filipa Alexandra Ferreira Guilherme, 2015 

 

“Desenvolvimento e otimização da fase de granulação usando a tecnologia de Leito Fluido”| Introdução iii 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Ao longo dos últimos anos, muitas foram as pessoas que, de forma mais ou menos direta deram o 

seu contributo para a minha formação, como pessoa e como profissional. A todos eles devo um 

reconhecido agradecimento. Há no entanto, algumas pessoas a quem é merecida uma palavra de 

homenagem e agradecimento especial. 

Ao Professor Doutor Luís Gouveia pela visão, correção, espírito galvanizante, pela capacidade de 

motivação, orientação atenta e pela amizade. 

Uma palavra de agradecimento especial ao Dr. Rui Martinho, pela atenção, correção e pedagogia 

que sempre revelou ao longo deste período. Também ao meu Diretor de Fabrico Luís Filipe Lopes, 

pela amizade, apoio e por todos os ensinamentos práticos que advêm da sua extensa e inabalável 

experiência. 

Às responsáveis pelos laboratórios de controlo de qualidade da Generis e respetivas equipas, um 

especial obrigado pela total disponibilidade demonstrada. 

A todos os meus colegas de trabalho, em especial à minha equipa de fabrico, pela camaradagem, 

espírito de sacrifício e empenho que revelaram na ansia de contribuírem para o concretizar deste 

trabalho.  

Aos amigos sempre presentes, obrigada pelo apoio e pela paciência. Um especial obrigado à 

Joana Marto, Mariana Banhudo, Sónia Oliveira e Rita Trindade pelos seus contributos para 

a realização deste trabalho. 

E, finalmente, aos meus pais, avós e ao Rodrigo que sempre me proporcionaram uma plataforma 

estável, sem questionar e sem julgar e sem a qual seria impossível a minha dedicação e tempo 

empenhados na minha vida profissional.  



 Filipa Alexandra Ferreira Guilherme, 2015 

 

“Desenvolvimento e otimização da fase de granulação usando a tecnologia de Leito Fluido”| Introdução iv 

 

RESUMO 

No atual contexto da Indústria Farmacêutica, por forma a fazer face à abrupta e marcada descida 

do preço dos medicamentos, tornou-se evidente a necessidade de avaliar o impacto do processo 

de fabrico na viabilidade económica do medicamento, definindo-se estratégias que visam entre 

outras a rentabilização/otimização dos processos de fabrico.  

Neste sentido, o presente trabalho consistiu no estudo da alteração da fase de granulação de um 

dos medicamentos do portefólio da empresa com o objetivo de rentabilização do mesmo. 

O passo de granulação atualmente realizado em dois sub-lotes, num granulador/misturador de 

alta velocidade com subsequente secagem em estufa de leito fluido foi substituído à escala 

laboratorial por uma granulação e secagem em leito fluido, aproveitando a mais-valia de se poder 

granular e secar o produto num só equipamento, pretendendo-se com isto reduzir o impacto dos 

tempos de fabrico e de limpeza dos equipamentos no custo global do produto. 

As variáveis em estudo na fase de granulação foram a quantidade da solução aglutinante, o 

caudal de aspersão da solução aglutinante e a temperatura do ar de fluidização. 

Os granulados produzidos à escala laboratorial após caracterização físico-química foram 

comprimidos e avaliados quanto ao seu desempenho na obtenção de comprimidos capazes de 

cumprir com as especificações da Autorização de Introdução no Mercado (AIM). 

O processo de preparação dos granulados foi definido de acordo com um planeamento fatorial 

fracionado com 3 fatores e 2 níveis, (23-1). 

A Qualidade dos granulados preparados foi avaliada através da quantificação das seguintes 

características: teor de humidade, densidades aparente areada e batida, índice de 

compressibilidade, razão de Hausner, distribuição granulométrica e impurezas. Para os 

comprimidos, resultantes da compressão dos granulados, foram avaliadas as seguintes 

características: massa, dureza e espessura médias, friabilidade e dissolução. 

Os LODi e LODii (perda por secagem após calibração e após mistura final) mostraram ser os 

melhores preditores da qualidade do processo de granulação.  

Foi igualmente possível inferir sobre a possível influência das variáveis independentes em termos 

de magnitude, assim, por ordem decrescente de influência nas qualidades finais dos granulados 

produzidos, para as condições de processo temos: Caudal de aspersão da solução aglutinante > 

Temperatura do ar de fluidização > Volume solução aglutinante. 

Palavras-chave: Granulação em Alta Velocidade, Granulação em Leito Fluido, Design of 

Experiments (DOE), Quality by Design, condições de processo. 
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ABSTRACT 

Plummeting drug prices have led to a steep decline in revenue streams resulting in the urgent 

need for pharmaceutical companies to evaluate how their present manufacturing processes 

impact the final cost of the drug product in order to increase the yield of currently used 

processes. 

The aim of the present work was to investigate the effects of the alteration of a granulation step 

in the overall cost of manufacturing of a specific drug product, presently being produced in the 

company. 

The aforementioned granulation process is currently performed in two sub-batches in a high 

shear granulator/mixer followed by a drying step in a fluid bed dryer. The proposed work was to 

investigate the substitution of a two-step approach for a single fluid bed dryer process performed 

at laboratory scale. This method has the advantage of being able to granulate and dry the product 

in a single piece of equipment, with this having an impact on both the duration of batch 

manufacturing and equipment cleaning, which will ultimately result in savings in the overall cost 

of product manufacture. 

The variables considered for the granulation step were: granulation solution volume added, 

granulation solution spray flow and inlet air temperature. 

After their characterization, laboratory scale produced granulates were compressed and assessed 

in terms of their agreement with MA (Marketing Authorization) specifications. 

Granulate preparation was planned in accordance with a fractional factorial experiment design 

with 3 factors and 2 levels (23-1). 

Granulates were assessed in terms of: loss on drying (LOD), bulk and tapped density, 

compressibility index, Hausner ratio, particle size distribution and active substance impurities. For 

the tablets obtained from the compression of the prepared granulates the following tests were 

performed: weight, resistance to crushing and thickness, friability and dissolution. 

LODi and LODii  (loss on drying after granulate calibration and after final mixture) were shown to 

be the best predictors of quality of the granulation process. 

Moreover, it was also possible to draw conclusions on the effects of the assessed independent 

variables on the granules produced. In decreasing order of influence on the quality of the 

produced granulates: granulation solution spray flow > inlet air temperature > granulation 

solution volume added. 

Key-words: Higher shear granulation, Fluid bed granulation, design of experiments (DOE), quality 

by design, process conditions. 
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GMP Good Manufacturing Practices, Boas Práticas de Fabrico  

ICH Conferência Internacional para a Harmonização 

IF Indústria Farmacêutica 

IPC Controlo em Processo 

IV Infravermelho 

LOD Perda por Secagem 

NIR Espectroscopia do Infravermelho próximo 

PAT Process Analytical Technology, tecnologia analítica de processo 

PCA Principal Component Analysis, análise de componentes principais 

PLS Partial Least Squares, mínimos quadráticos parciais 

QbD Quality by Design 

QTPP Perfil de Qualidade Alvo do Produto 

SA Substância Ativa 

SOM Self-organizing maps, mapas auto-organizativos 

TCE Tomografia de Capacitância Elétrica 

TH Teor de Humidade 

TRM Técnica de Ressonância de Micro-ondas 

VFE Velocimetria de Filtro Espacial 

WIP Wash in place 
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1 Introdução 

 

1.1 Importância da Granulação 

Nas formas farmacêuticas sólidas, o processo de granulação é frequentemente usado para 

melhorar determinadas propriedades dos excipientes e substâncias ativas (SA). 

Entre elas, temos [1], [2]: 

 Escoamento por aumento do tamanho das partículas; 

 Compressibilidade; 

 Homogeneidade da mistura, prevenindo segregação dos excipientes visto que estes se 

encontram agregadas entre si; 

 Densidade; 

 Dissolução. 

A Figura 1 resume as etapas envolvidas no processo de granulação por via húmida (GH) para o 

fabrico de comprimidos [1]. 

 

Figura 1. Granulação por via húmida como uma das etapas para o fabrico de comprimidos. 
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1.1.1 Mistura 

A primeira fase consiste na mistura da substância ativa com os restantes excipientes. O diluente 

ideal deverá ser química e fisiologicamente inerte. Deve ser igualmente pouco dispendioso e 

apresentar boas propriedades de compressão. A fase de mistura tem como objetivo garantir que 

os diversos pós constituintes da mistura se encontram distribuídos de forma homogénea e que, 

consequentemente, os comprimidos preparados a partir dessa mistura cumprem com os 

requisitos do ensaio de uniformidade de teor em SA [1]. 

1.1.2 Granulação 

A Granulação é definida como um processo de aumento do tamanho das partículas a partir do 

qual, pequenas partículas se vão aglomerando dando origem a partículas de maiores dimensões, 

originando estruturas permanentes onde é possível distinguir as partículas originais [3]. 

Apesar da complexidade do processo de granulação, a adsorção da solução aglutinante à 

superfície dos sólidos, especificamente nos pontos de contacto entre a superfície dos grânulos, é 

a chave para o processo de granulação [1, 4, 5]. 

A solução aglutinante é adicionada ao leito das partículas que se encontram sob agitação, 

promovendo a sua agregação pela combinação de um conjunto de forças capilares e de 

viscosidade [3]. 

1.1.3 Secagem 

Na granulação realizada em granuladores de alta velocidade, o produto existe sob a forma de uma 

massa húmida cujo líquido deve ser removido, visto que a presença de água em excesso não 

favorece as propriedades físicas do granulado, como por exemplo o escoamento, e pode levar à 

degradação química dos excipientes e/ou da SA [1, 4].  

O veículo da solução aglutinante é removido por evaporação, estabelecendo-se nesta fase mais 

ligações permanentes entre as partículas [6]. A estufa de leito fluido é o aparelho de eleição para 

fazer a secagem dos granulados obtidos nos granuladores/misturadores de alta velocidade. 

No caso da granulação em leito fluido (GLF), o equipamento permite a realização das 3 etapas 

(mistura, granulação e secagem) num único passo, otimizando e simplificando o processo por 

permitir ganhar tempo e espaço e facilitando o cumprimento das BPF (Boas Práticas de Fabrico, 

vulgarmente conhecidas pela sigla GMP - Good Manufacturing Practice) [1, 6]. 

Os sólidos são fluidizados a partir da parte inferior do equipamento pela entrada de ar, a uma 

temperatura adequada, levando à separação de cada grânulo do seu grânulo vizinho. O ar quente 
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surge como um meio eficaz para a transferência de calor bem como para a remoção do vapor de 

água. Nestes equipamentos, a temperatura do leito do pó pode ser facilmente monitorizada [1, 3, 

4]. 

De acordo com Swarbrick [1], as principais vantagens e desvantagens da GH são as adiante 

apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Vantagens e desvantagens da granulação por via húmida. 

Vantagens Desvantagens 

Melhora o escoamento e a compressibilidade dos pós; Cada unidade de trabalho comporta as suas próprias 
limitações/problemas; Adequada para fármacos de elevadas doses terapêuticas; 

Reduz a porosidade inter-partículas; Dificuldades no controlo e na validação do 
processo/equipamentos; Reduz a produção de “finos”; 

Permite a dispersão da SA na solução aglutinante 
garantindo uma melhor uniformidade de teor por 
facilitar a sua dispersão na totalidade dos excipientes; 

Potenciais efeitos adversos da temperatura, tempo e 
humidade na estabilidade da SA; 

Permite trabalhar com os pós sem perder a qualidade da 
mistura que pode ser feita previamente. 

Maiores custos no que diz respeito ao espaço, tempo e 
equipamentos necessários e de suporte. 
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1.2 Mecanismos de Formação dos Grânulos 

Os granulados têm sido preparados desde há muitos anos pela indústria farmacêutica (IF) e 

usados quer como forma farmacêutica por si só (apresentada sob a forma unidose ou multidose) 

quer para a preparação de cápsulas e comprimidos [7]. 

Olhando para a granulação como uma operação unitária resultante da combinação de 3 

diferentes mecanismos, assim temos: 

 Malaxagem/molhagem e nucleação; 

 Consolidação e crescimento por colisão das partículas; 

 Atrito e quebra/desgaste [2, 6]. 

1.2.1 Malaxagem/Molhagem e Nucleação 

A adsorção é influenciada pela tensão superficial e pela viscosidade da solução aglutinante. Estas 

duas propriedades desempenham um importante papel na granulação pois influenciam as pontes 

líquidas que se formam entre as partículas, bem como a distribuição do aglutinante durante a fase 

de molhagem [1-4, 8]. 

 

Figura 2. A - Formação do aglomerado por nucleação das partículas; B - Formação do 
aglomerado por coalescência; C - Revestimento de um grande grânulo por pequenas 

partículas através do aglutinante adsorvido à sua superfície; D - Revestimento de uma 
gotícula parcialmente cheia com uma camada de partículas de pó (Adaptado de [1]). 
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Uma quantidade considerável de aglutinante adsorvido à superfície dos pontos de contacto entre 

os grânulos bem como as propriedades físicas dos mesmos tais como a viscosidade e o 

escoamento são muito importantes para o processo de formação dos grânulos. Na Figura 2 estão 

representados 4 mecanismos de formação dos grânulos, prevalecendo um destes mecanismos 

consoante o grau de dispersão do aglutinante no pó [1]. 

Muitos fatores, como a atomização da solução aglutinante, o fluxo de adição da solução 

aglutinante, o estado de fluidização, as forças de mistura do granulador/misturador podem afetar 

o grau de dispersão do aglutinante. No mecanismo de nucleação, as partículas aderem entre si 

com a ajuda do líquido aglutinante adsorvido à sua superfície. Na coalescência, o processo 

decorre pela deformação e ligação entre dois grandes aglomerados que se combinam entre si 

para a formação de um grânulo graças ao aglutinante adsorvido à sua superfície. No mecanismo 

de revestimento por camadas, pequenas partículas vão formando camadas ou à superfície de um 

grânulo em formação ou à superfície de uma gota de solução aglutinante [1, 2]. 

1.2.2 Consolidação e Crescimento 

No equipamento de granulação as forças aplicadas vão promover a colisão entre as partículas e a 

sua coalescência na presença do aglutinante, Figura 3 [1, 8]. 

 
Figura 3. Coalescência de duas partículas revestidas pelo aglutinante 

(Adaptado de [1]). 
 

Durante o crescimento do grânulo, os aglomerados estão sujeitos a forças de compactação 

(devido à agitação do leito) que levam à sua consolidação gradual, acompanhado de uma redução 

no tamanho e porosidade [1-4, 6, 8]. 

Uma vez formados os grânulos e atingido um determinado tamanho, estes têm de conseguir 

resistir às forças aplicadas durante a granulação. O tamanho médio dos grânulos está fortemente 

dependente da área de superfície das partículas (distribuição do tamanho e forma das partículas), 

do teor de humidade (TH) e da saturação em líquido do aglomerado. Os grânulos podem 

aumentar até um certo tamanho enquanto a porosidade intragranular vai diminuindo [1-4, 6]. 
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A densidade final dos grânulos, a humidade, o tamanho e a forma determinam a dureza, o 

escoamento e a desagregação do produto final. Grânulos de elevada porosidade são mais fracos e 

friáveis (produção de pó durante o manuseamento do granulado nas fases seguintes do processo) 

contudo originam produtos com dissoluções mais rápidas, sendo por isso a porosidade um 

importante parâmetro a medir [6, 8]. 

De acordo com a quantidade relativa da fase líquida, é possível descrever diferentes estados de 

molhagem de um pó como ilustrado na Figura 4 [6, 9, 10]: 

 

 

Figura 4. Vista das 4 fases de molhagem de um pó (até saturação). Partículas de pó representadas pelos 
círculos a cinzento e o líquido aglutinante a preto (Adaptado de [6]). 
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1.3 Granulação de Alta Velocidade 

O processo de granulação por via húmida ocorre mais frequentemente por um de dois destes 

sistemas de granulação: Granuladores de Leito Fluido e Granuladores/Misturadores de Alta 

Velocidade.  

Os dois sistemas diferem tecnicamente no modo de agitação dos sólidos e fundamentalmente na 

forma como se formam os grânulos [11]. 

Na granulação de alta velocidade, duas hélices (hélice do granulador e hélice do misturador) para 

agitação e densificação do pó [2], mantêm o pó em agitação num recipiente fechado e a solução 

de aglutinação é aspergida desde o topo sobre o pó (vide Figura 5). 

 
Figura 5. Granulador/Misturador de Alta Velocidade - A - Hélice do Granulador; B - Hélice do Misturador.1  

 

As velocidades de rotação do misturador e do granulador atingem valores entre as 60 e as 

800 rpm e entre as 500 e as 3500 rpm, respetivamente, dependendo da escala do equipamento 

[2, 12]. 

                                                                 
1 Propriedade Generis Farmacêutica, S.A. 

A B 
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Figura 6. Efeito da consolidação no fenómeno da aglomeração (Adaptado de [5]). 

 

À medida que as gotas do líquido se dispersam no pó, formam os primeiros núcleos dos futuros 

grânulos. As forças de agitação evitam o desenvolvimento de grandes aglomerados contudo, à 

medida que a mistura e a aspersão da solução prosseguem, os aglomerados existentes começam 

a consolidar por expulsão do aglutinante existente no interior dos grânulos para a superfície 

tornando os aglomerados mais fortes, mais adesivos à superfície, fazendo-os entrar numa fase de 

crescimento mais eficaz, Figura 6 [5, 11, 12]. 

O balanço da consolidação entre as partículas está dependente das forças geradas pelas hélices 

do granulador e do misturador.  

Alguns investigadores [1] descrevem que durante a granulação são 6 as forças que atuam sobre o 

pó: força de aceleração, resistência da bacia, força centrípeta, força centrífuga, força 

gravitacional e força de fluidização. A geometria da bacia e a velocidade das hélices vão ditar a 

magnitude destas forças, promovendo uma rápida e eficiente mistura, densificação e 

aglomeração dos pós [1, 12]. 

A progressão da granulação pode ser monitorizada pela medição do consumo elétrico do 

misturador, que traduz a viscosidade aparente dos grânulos e a consistência da massa húmida 

que se forma. De acordo com alguns autores, o caudal de adição da solução aglutinante controla a 

densidade dos grânulos, enquanto a velocidade das hélices do misturador e do granulador 

controlam o tamanho dos grânulos e a taxa de granulação [1, 12]. 

O processo é dado como terminado algures no decorrer desta fase antes que um excesso de 

líquido ou de densificação provoque uma inversão de fases, isto é, um crescimento incontrolável 

[1, 11]. 
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Os Granuladores/Misturadores de Alta Velocidade são muito usados na Indústria Farmacêutica 

devido à sua capacidade de produzir grânulos mais pequenos (tipicamente inferiores a 1mm) e 

densos, tornando-os ideais para a mistura e compressão. Para além disso, pode ser usado um 

elevado número de excipientes, incluindo pós coesivos, adesivos e soluções viscosas [1, 11]. 

A fase de secagem é tradicionalmente realizada, após a transferência da massa húmida, numa 

estufa de leito fluido onde cada partícula é completamente rodeada pelo ar, o que confere maior 

eficiência ao sistema. Além disso, o próprio fluxo turbulento do ar mistura intimamente as 

partículas entre si, o que contribui para a uniformização da temperatura em toda a câmara [13].  
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1.4 Granulação em Leito Fluido 

A GLF é um processo comumente utilizado para a produção de grânulos com melhores 

propriedades de escoamento [6, 14, 15]. Outros autores referem a melhoria da resistência 

mecânica e a conservação das propriedades físico-químicas dos medicamentos quando 

produzidos por esta tecnologia [14]. 

Uma vantagem significativa desta técnica centra-se no facto de ser possível combinar vários 

passos no mesmo equipamento, nomeadamente a pré-mistura, a granulação com a solução 

aglutinante e a secagem dos grânulos formados até ao TH desejado [12, 14, 16]. 

A GLF é um processo que consiste na suspensão (as partículas sólidas são sujeitas ao efeito 

suspensor de um gás, normalmente ar, que faz a passagem do material de um estado estático 

para o de um fluido dinâmico) de partículas num equipamento de forma cónica pelo uso de uma 

corrente de ar de fluidização, com subsequente aspersão de uma solução aglutinante 

normalmente a partir do topo do equipamento (sentido oposto à corrente do ar de fluidização) 

que promove a formação de grânulos à medida que estes, num sistema idealmente em equilíbrio, 

são molhados e secos continuamente [6, 10, 14].  

A velocidade aplicada ao ar de fluidização deverá permitir o movimento livre das partículas sem 

que estas toquem nos filtros que se localizam no topo do equipamento [12]. 

A solução aglutinante é aspergida à medida que as partículas se movimentam livremente e a 

granulação decorre na zona de aspersão do líquido de granulação com formação dos grânulos de 

acordo com os mecanismos atrás descritos [14]. Depois de aspergida a quantidade desejada de 

solução aglutinante, as partículas fluidizadas secam e os grânulos formados consolidam.  

A fase de secagem reduz o TH dos grânulos até valores que asseguram a estabilidade da SA e 

restantes excipientes bem como as características físicas necessárias para o processamento do 

granulado nas fases seguintes. Uma boa granulação é conseguida quando as partículas estão 

uniformemente misturadas e as pontes líquidas entre as partículas são fortes e fáceis de secar [6, 

10]. 

O equilíbrio pode não ser constante, visto que o TH das partículas vai aumentando gradualmente 

ao longo do processo e as suas trajetórias podem mudar devido às alterações na densidade dos 

aglomerados que se vão formando. A secagem do granulado é normalmente rápida após a 

paragem da aspersão da solução aglutinante, estando contudo influenciada pela escolha do 

veículo utilizado [11, 17]. 
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Em comparação com grânulos formados por granulação em alta velocidade, a ausência das forças 

de corte resulta na produção de grânulos mais porosos e menos densos, que por essa razão 

apresentam melhores perfis de dissolução (vide Figura 7). Caracteristicamente, os grânulos 

formados por GLF exibem uma menor amplitude da distribuição de tamanho de partículas, sem 

grânulos de grandes dimensões [6, 10, 12, 18]. 

 

Figura 7. Estrutura dos grânulos resultantes de sistemas de baixa (A) e de elevada (B) deformabilidade, 
tipicamente granuladores de leito fluido e de alta velocidade respetivamente [12]. 

A solução aglutinante é pulverizada sob o leito das partículas fluidizadas através de um sistema de 

uma ou mais pistolas de aspersão (o sistema binário é o mais comum) após o ajuste do padrão e 

do ângulo de aspersão [6]. 

Dependendo da localização das pistolas, podemos ter diferentes tipos de granulador de leito 

fluido que produzem grânulos com diferentes características. Os granuladores de leito fluido, cuja 

aspersão é feita no sentido descendente, a partir do topo, são os mais estudados e utilizados, 

contudo, são também utilizados granuladores cuja aspersão da solução aglutinante se faz a partir 

da base ou de forma tangencial em relação ao leito das partículas em suspensão. A Figura 8 ilustra 

estes diferentes tipos de aspersão. Nesta última, o equipamento apresenta modificações que lhe 

permitem combinar as vantagens da GLF e da granulação em alta velocidade devido a um disco 

rotativo que é colocado na base do equipamento (não é utilizada a placa distribuidora de ar) e 

que promove a agitação mecânica do produto [6, 10]. 
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Figura 8. A - Aspersão no topo; B - Aspersão na base; C - Aspersão tangencial [19]. 

 
 

1.4.1 Descrição do Sistema 

Um granulador de leito fluido é constituído por vários componentes sendo os mais importantes 

identificados na Figura 9. 

 
Figura 9. Granulador de leito fluido industrial e as suas unidades anexas (Adaptado de [12]). 

a) Estação de tratamento do ar de fluidização. 

Normalmente é utilizado o ar proveniente do meio ambiente para fluidizar as partículas. 

No entanto, para que possa ser usado no fabrico de produtos farmacêuticos, o ar deve estar livre 

de poeiras e de outros contaminantes, sendo por isso necessária uma estação de tratamento de 
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ar onde este deverá ser filtrado, aquecido, arrefecido e desumidificado (ao longo dos anos, 

percebeu-se o impacto que a humidade do ar de entrada pode ter na eficiência dos processos 

[12]. 

b) Bacia e placa de distribuição  

Depois de se encontrar com a temperatura e humidade desejadas, o ar está pronto para entrar no 

sistema e passar pelo leito dos sólidos. Nesta fase é importante assegurar que o ar introduzido a 

partir da base da bacia atinja iguais velocidades em cada ponto da placa de distribuição (ilustrada 

na Figura 10), de forma a garantir a fluidização dos sólidos contidos no seu interior. Para uma 

fluidização adequada, é importante assegurar que a bacia se encontra preenchida pelo menos 

com 35 a 40% do seu volume e com não mais do que 90% [12]. 

 
Figura 10. Bacia e placa de distribuição de um Granulador de Leito Fluido  [12]. 

 

c) Pistolas de aspersão 

A atomização consiste na divisão de um líquido em pequenas gotículas com o consequente 

aumento da área de superfície da massa líquida de forma a dispersá-la pela área do produto. O 

bico da pistola de aspersão é o local por onde o líquido é forçado a passar, normalmente por ação 

do ar comprimido resultando na sua aspersão. As bombas peristálticas são habitualmente usadas 

como os mecanismos para bombear a solução aglutinante [12]. 

 
Figura 11. Pistola de Aspersão.1 
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d) Filtros de exaustão 

Depois de passar pelo leito do produto fluidizado, o ar contendo ainda pequenas partículas em 

suspensão é filtrado num sistema colocado no topo da câmara de leito fluido. Para recolocar estas 

partículas no leito fluidizado e evitar a colmatação do sistema de filtros este é sujeito, em 

intervalos regulares definidos pelo utilizador, a movimentos de vibração/oscilação ou a outros 

mecanismos dependendo do tipo de sistema de filtros. Sendo várias as opções disponíveis no 

mercado a escolha baseia-se nas características particulares do processo a realizar, na facilidade 

de limpeza, nos custos de manutenção, entre outros. Na Figura 12, são ilustrados exemplos de 

sistemas filtrantes comumente usados na indústria farmacêutica. Encontram-se igualmente 

disponíveis no mercado outros sistemas de filtragem, como por exemplo através de cartuchos 

(adequados à aplicação de CIP (Clean in place)), ou adaptações/melhorias às mangas filtrantes 

que permitem a vibração individual de cada manga sem que isso perturbe a fluidização, 

mantendo disponível uma grande parte da capacidade filtrante do sistema enquanto prossegue a 

fluidização do produto [12]. 

  
Figura 12. Filtros de exaustão: A - Mangas Filtrantes  [12]; B – Multi-tubos. 2 

 

e) Exaustor 

Assim que o ar atravessa o sistema de filtração, entra diretamente no exaustor que se encontra 

nas zonas técnicas dos edifícios e tem a função de manter o sistema com uma pressão inferior à 

pressão da atmosfera circundante [12]. 

  

                                                                 
2 Disponível a Janeiro de 2015 em: http://www.directindustry.com/prod/neuhaus-neotec/granulator-dryers-multi-tube-fluidized-bed-
37591-1381269.html. 

A B 
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1.5 Parâmetros que afetam as características 
finais dos grânulos na GLF 

Os atributos do produto final podem ser manipulados alterando as variáveis de operação 

(Engenharia de Processo) ou da formulação (Engenharia de Produto) que afetam os mecanismos 

de granulação subjacentes. As variáveis de operação podem ser divididas em variáveis do 

equipamento e variáveis do processo. As variáveis da formulação incluem os excipientes 

escolhidos e as características da solução aglutinante, como descrito na Tabela 2 [6, 10, 14]. 

Apesar da influência individual de cada um destes fatores existe uma evidente co-dependência 

entre eles, vulgarmente designada por “interação” no âmbito do DOE (Design of Experiments) e 

QbD (Quality by design). 

Tabela 2. Resumo das variáveis de operação e de formulação que influenciam a qualidade dos grânulos. 

Variáveis de Operação Variáveis de Formulação 

Variáveis do 
equipamento 

Variáveis do processo Excipientes Solução Aglutinante 

Forma do reservatório para 
o produto 

Temperatura do ar de 
fluidização 

Distribuição do tamanho de 
partícula 

Tipo de solvente 

Design da placa de 
distribuição 

Humidade do ar de 
fluidização 

Forma das partículas Tipo de aglutinante 

Posição das pistolas Volume do ar de fluidização Teor de humidade 
Concentração da solução 
aglutinante 

Tipo de Pistolas Temperatura do produto Coesividade Quantidade de solução 

Diâmetro do bico de 
Aspersão 

Altura do leito fluido Eletricidade estática 
Percentagem do aglutinante na 
fórmula unitária 

 

Caudal de aspersão Molhabilidade Viscosidade do aglutinante 

Pressão de atomização Viscosidade Tipo de surfactante 

Temperatura do ar de saída 
 

Concentração de surfactante 

Tempo de secagem  

 

1.5.1 Variáveis de Operação  

Os parâmetros de processo são interdependentes e permitem obter um produto final com as 

características desejadas se a sua interdependência for compreendida e devidamente 

manipulada.  

a) Caudal e frequência de aspersão da solução aglutinante e pressão de 
atomização 

Diversos estudos mostram que pulverizações pulsadas ou intermitentes permitem um melhor 

controlo do desempenho do processo e um acompanhamento mais exato do TH do granulado. 

Em sequências mais ou menos regulares, a fase de aspersão deve ser interrompida permitindo 

uma breve secagem até um TH desejado, prosseguindo-se desta forma até à adição da totalidade 
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do líquido aglutinante. Por esta ser feita de modo pulsado, apresenta um efeito marcado no 

tamanho final dos grânulos [14, 20]. 

O caudal e a pressão de atomização influenciam na razão inversa, o tamanho médio dos grânulos. 

Enquanto que a pressão de atomização tem um efeito negativo no tamanho médio dos grânulos 

produzidos, isto é, o seu aumento conduz à diminuição do tamanho médio [14], o diâmetro médio 

das partículas aumenta com o aumento do caudal de aspersão do líquido de granulação [5, 14, 

21].  

A explicação fornecida por diversos autores [14, 20] centra-se no facto de um elevado caudal de 

aspersão promover o crescimento dos grânulos por via de um fornecimento excessivo de líquido. 

Por outro lado, uma baixa atomização, origina a formação de gotas de líquido de granulação de 

maior tamanho. 

O efeito positivo do aumento do caudal de aspersão da solução aglutinante no tamanho dos 

grânulos influencia igualmente de uma forma direta, o TH dos mesmos [21]. 

O TH é um dos principais parâmetros de monitorização do processo. É numa fase mais avançada 

do processo de granulação que este sofre uma forte influência por parte do caudal de aspersão da 

solução aglutinante. Um desequilíbrio entre a molhagem e a secagem dos grânulos pode levar por 

um lado, a uma sub-molhagem e como consequência, a uma granulação inadequada ou, por 

outro lado, a uma sobre-molhagem com uma consequente mistura irregular e formação de 

grandes aglomerados que dificultam a manutenção do estado fluidizado [14].  

b) Ar de fluidização 

São três os principais fatores que determinam a capacidade de secagem: a temperatura, a 

humidade e o caudal do ar de fluidização.  

A humidade relativa do ar de fluidização parece ter uma importância crítica podendo, por 

exemplo, aumentar o teor de humidade dos grânulos, melhorar a sua plasticidade e levar 

consequentemente a um ligeiro aumento do seu tamanho [14]. 

Alguns autores [16] referem que na fase de secagem, a temperatura e o volume do ar de entrada 

assumem um papel relevante por contribuírem para a eliminação de aglomerados e por 

favorecerem o escoamento dos grânulos. Outros autores [14] salientam a sua importância na 

manutenção do equilíbrio entre a molhagem e secagem. 

Se a capacidade de secagem for elevada, pode comprometer a capacidade da solução aglutinante 

formar pontes entre as partículas. Se se verificar o oposto, o TH global do granulado poderá 
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tornar-se elevado e o crescimento das partículas far-se-á de forma descontrolada, resultando 

num movimento desadequado das mesmas, comprometendo o estado de fluidização [12]. 

A temperatura do ar de fluidização é determinada por diversos fatores, entre os quais o tipo de 

veículo da solução aglutinante (aquoso ou orgânico) e a sensibilidade à temperatura das matérias-

primas a granular. Normalmente, veículos aquosos permitem trabalhar com temperaturas do ar 

de fluidização entre os 60°C e os 100°C, enquanto que os solventes orgânicos permitem apenas 

trabalhar com temperaturas abaixo dos 50°C. A utilização de temperaturas elevadas conduz à 

rápida evaporação da solução aglutinante, produzindo grânulos mais pequenos e friáveis. Por 

outro lado, temperaturas mais baixas produzirão grânulos mais densos e de maiores dimensões 

[12]. 

c) Temperatura do ar de saída 

Alguns autores [22] referem que há uma melhor reprodutibilidade no controlo da temperatura do 

ar de saída que da do ar de fluidização. Outros descrevem uma equivalência entre os valores 

obtidos na temperatura do ar de saída e a temperatura do produto, considerando equivalente o 

controlo de cada um destes parâmetros [20].  

Dado que os valores registados para a temperatura do ar de saída são uma clara consequência da 

capacidade de secagem do sistema (temperatura e caudal do ar de fluidização) face ao caudal de 

aspersão da solução aglutinante, a escolha da monitorização deste parâmetro como forma de 

controlar o processo torna-se crítica no caso de uma incorreta interpretação dos valores 

registados por estes poderem não traduzir de forma direta a verdadeira capacidade de secagem 

do sistema. 

1.5.2 Variáveis da Formulação 

a) Matérias-primas 

As propriedades idealmente desejadas para as partículas das matérias-primas sólidas são: baixa 

densidade, pequeno tamanho de partícula, estreito intervalo de tamanho de partículas, forma 

aproximadamente esférica e baixa coesividade e aderência durante o processo [12]. 

A distribuição do tamanho de partículas parece ser uma das mais importantes propriedades das 

matérias-primas [23]. Inevitáveis variações no tamanho de partícula de lote para lote do mesmo 

material podem complicar o processo de granulação. 

Para contornar a tendência de formação de grânulos mais pequenos e assim manter constante o 

tamanho dos grânulos que se formam durante a granulação, terão de ser usadas maiores 
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quantidades de solução aglutinante [10] quando uma (ou mais) matéria-prima constituinte da 

mistura a granular apresenta um menor tamanho de partícula. 

b) Teor de humidade 

Numa GLF, a qualidade dos grânulos produzidos é avaliada de acordo com diferentes critérios e 

atributos físicos e químicos, como por exemplo, o rendimento de produção, o teor em SA, a 

densidade, a friabilidade, o escoamento, a compressibilidade e a dimensão dos grânulos. 

Contudo, dada a dificuldade das suas determinações in-line o teor de humidade torna-se na 

maioria das vezes o parâmetro-chave para a monitorização do desempenho do processo [20].  

Watano et al, [22] constataram que em condições de baixo teor de humidade relativa (<7% em 

formulações com amido de milho), se verifica uma baixa taxa de granulação uma vez que a 

porosidade dos grânulos é suficientemente grande para absorver o líquido de granulação, 

dificultando a formação das pontes líquidas que vão promover a agregação entre as partículas. 

Por outro lado, em condições de elevado teor de humidade relativa  (>7% em formulações com 

amido de milho), a taxa de granulação aumenta porque a totalidade dos espaços vazios no 

interior dos grânulos está preenchida pelo líquido de granulação, havendo assim líquido 

disponível para cobrir a superfície dos grânulos e promover a sua agregação [20]. 

Sendo o TH dos grânulos no final da fase de aspersão uma característica importante, Lourenço V. 

et al. [16] investigaram a possível correlação entre esta e os CCPs (Parâmetros Críticos do 

Processo), concluindo que um maior caudal de aspersão em conjunto com baixa temperatura e 

baixo caudal do ar de entrada levam a um aumento do TH final dos grânulos. No caso estudado, a 

relação encontrada entre o TH e as variáveis/fatores de processo é indicada pela Equação 1. 

 TH (%) = 25,43 – 0,31T (°C) + 30,78 CA (L/min) – 0,03TIC (m3/h) Equação 1 

Onde, TH corresponde ao teor de humidade dos grânulos no final da fase de aspersão, T 

corresponde à temperatura do ar de fluidização, CA ao caudal de aspersão da solução 

aglutinante e TIC à taxa de incremento do caudal do ar de fluidização. 

c) Solução aglutinante 

A importância do teor em aglutinante para o crescimento dos grânulos está associado ao facto de 

quanto maior a quantidade de aglutinante e quanto maior a quantidade de solução aglutinante 

adicionada ao sistema, maior a disponibilidade de grânulos molhados à superfície com 

consequente aumento da agregação entre estas partículas.  
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O tipo de aglutinante, a percentagem do mesmo na fórmula unitária e a sua concentração na 

solução aglutinante assumem uma enorme influência nas propriedades dos grânulos como, por 

exemplo, a friabilidade, o escoamento, a densidade, a porosidade e a distribuição do tamanho de 

partículas [12].  

Um grupo de autores [24] estudou o efeito das propriedades do aglutinante na morfologia dos 

grânulos e concluiu que para concentrações mais baixas, é necessário um período de granulação 

mais longo para que se dê o crescimento desejado dos grânulos. Este fator está diretamente 

relacionado com o aumento da viscosidade da solução aglutinante (aumento da concentração da 

solução aglutinante). Para soluções aglutinantes de maior viscosidade, as pontes líquidas que se 

formam entre as partículas são mais fortes, levando à formação de grânulos de maiores 

dimensões [14, 20]. 

A escolha do solvente, aquoso ou orgânico, é influenciada pela solubilidade do aglutinante e pela 

sua compatibilidade com o produto a granular. Normalmente, os solventes orgânicos, devido à 

sua rápida vaporização, produzem grânulos mais pequenos que os resultantes da utilização de 

soluções aquosas [12]. 

A utilização de solventes aquosos é preferida em detrimento dos orgânicos devido à permanência 

de quantidades residuais nos produtos farmacêuticos, normalmente designadas por solventes 

residuais, de toxicidade variável, resultantes da utilização dos últimos. Estes solventes não são 

completamente removidos pelas técnicas de fabrico normalmente usadas e por esta razão a sua 

utilização pode constituir um risco para a qualidade do medicamento.   

Em 1997, a ICH publicou uma diretiva (ICH Q3C) que fornece uma abordagem baseada na análise 

de risco para a avaliação dos solventes residuais [25, 26]. Estes foram classificados em 3 classes de 

acordo com o seu potencial risco para a saúde pública: 

 Classe 1: solventes que não devem ser usados devido à sua toxicidade inaceitável e/ou 

efeitos ambientais deletérios; 

 Classe 2: solventes cuja utilização deve ser limitada devido à sua toxicidade inerente; 

 Classe 3: solventes considerados como sendo menos tóxicos e de baixo risco para a saúde 

pública. 

Os limites de concentração dos solventes residuais propostos por esta diretiva foram adotados 

pelas USP [27], Farmacopeia Europeia (F.Eur.) [28] e Farmacopeia Japonesa [29]  [30], bem como 

pela Farmacopeia Internacional [31]. 
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d) Porosidade dos grânulos e diâmetro de partícula 

Abaixo de um valor crítico de porosidade, o líquido é projetado para a superfície dos grânulos 

molhados promovendo o seu crescimento. À medida que o processo de consolidação progride, 

mais líquido vai sendo forçado a deslocar-se até à superfície dos grânulos, aumentando a 

disponibilidade do sistema em líquido de granulação [5]. 

Para além do TH, o diâmetro das partículas é um parâmetro crítico dado o seu impacto na 

estabilidade da fluidização, sendo por isso importante a sua monitorização. A estabilidade do 

estado de fluidização é de extrema importância, se este é perturbado, algumas regiões 

permanecem estáticas levando à aglomeração do material, aquecimento e redução dos 

coeficientes de transferência de massa, podendo levar à interrupção do processo em minutos. Em 

situações extremas poderá resultar no colapso total do leito do pó [32]. 

 

Apesar de bem aceite e conhecida, tem sido prestada pouca atenção ao estudo simultâneo das 

variáveis e das suas interações na tecnologia de leito fluido [7]. 
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1.6 Caracterização dos Granulados 

Em qualquer um dos métodos de granulação existentes, são vários os fatores independentes que 

afetam as características dos granulados e consequentemente as dos comprimidos obtidos a 

partir dos mesmos. É, por esta razão, importante a caracterização dos granulados no sentido de 

prever a influência que poderão ter na qualidade dos comprimidos. 

De acordo com Propst [33], a caracterização dos granulados pode ser feita a 4 níveis: 

 Molecular – importante para a uniformidade de teor, estabilidade, consolidação, 

dissolução entre outros; 

 Granular – importante para a uniformidade de teor, escoamento, compressibilidade, 

tamanho das partículas primárias, entre outros; 

 Estudos de superfície – incluem o interior, o exterior e as superfícies de transição dos 

grânulos; 

 Propriedades do granel – diretamente relacionado com as condições do processo. 

Tendo em conta as propostas muito diversificadas encontradas na literatura, onde diferentes 

autores assumem diferentes opiniões no que diz respeito à importância de cada característica dos 

granulados para a sua caracterização, são apresentadas de seguida aquelas que surgem como as 

mais prevalentes e consensuais. 

 

1.6.1 Escoamento 

O escoamento de um granulado ou pó é uma propriedade que assume muita importância nos 

processos industriais, em particular durante a compressão. Um mau escoamento é responsável 

por variações inaceitáveis na massa dos comprimidos produzidos [34]. Para além disso, um 

escoamento não uniforme poderá levar ao aprisionamento de ar em excesso entre as partículas 

provocando, em algumas situações, à descoroação3 ou à laminação dos comprimidos [33, 35]. 

A utilização muito difundida de pós na indústria farmacêutica tem conduzido ao desenvolvimento 

de uma grande diversidade de métodos para caracterizar a sua capacidade de escoamento. Não é, 

por isso, surpresa o aparecimento na literatura farmacêutica de múltiplas referências a diversas 

determinações da capacidade de escoamento dos pós, associadas a tentativas de correlação com 

as propriedades que afetam o fabrico. Esta diversidade de métodos é o resultado inevitável da 

                                                                 
3 Quando o segmento superior ou inferior de um comprimido se separa na horizontal, parcial ou totalmente do corpo. 
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complexidade do comportamento dos pós, onde há múltiplas variáveis em questão tornando 

complicada a tarefa de caracterização da capacidade de escoamento. Dada a manifesta 

impossibilidade de eleger um simples e único método que permita a caracterização adequada das 

propriedades de escoamento dos pós farmacêuticos, a Farmacopeia Portuguesa (FP) [36] – em 

harmonização com a F.Eur. - propõe a normalização de diversos métodos, o que pode ser valioso 

para o desenvolvimento farmacêutico. 

No entanto, não existe nenhum ensaio que consiga prever de modo completo e adequado o 

comportamento de um granulado durante a compressão e substitua assim a própria compressão, 

especialmente se esta for executada em máquina instrumentalizada que permita a determinação 

das forças de compressão exercidas no punção superior e inferior, e a deslocação do punção 

superior [37]. 

São citados frequentemente 4 métodos para os ensaios de escoamento dos pós [36]: 

 Ângulo de repouso; 

 Índice de compressibilidade e razão de Hausner; 

 Velocidade de escoamento através de um orifício; 

 Célula de deslocamento. 

O ângulo de repouso é utilizado em diferentes domínios científicos para caracterizar as 

propriedades de escoamento dos sólidos. Exprime as fricções interpartículas, ou a resistência ao 

movimento associado à interação das partículas. As determinações do ângulo de repouso são 

muito dependentes do método usado, das dificuldades experimentais associadas à separação da 

substância e à compactação ou ao volume aparente do pó quando se forma o cone. Todavia, 

apesar destas dificuldades, este método continua a ser muito utilizado na indústria farmacêutica e 

a literatura contém numerosos exemplos que atestam o seu valor e utilidade na previsão de 

problemas de fabrico [33]. 

O ângulo de repouso é constante (para um mesmo material), correspondendo ao angulo formado 

entre a superfície cónica de um monte de pó e a base horizontal, podendo ser estimado por 

vários métodos [36]. 
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Tabela 3. Escala geral de capacidade de escoamento com base no ângulo de 
repouso, de acordo com a FP[36]. 

Capacidade de escoamento Ângulo de repouso 

Excelente 25-30 

Boa  31-35 

Aceitável (não necessita de ajuda) 36-40 

Fraca (risco de blocagem) 41-45 

Má (ajuda necessária por agitação ou vibração) 46-55 

Muito má 56-65 

Péssima >60 

 

A determinação do índice de compressibilidade e da razão de Hausner é um método comum, 

simples e rápido para a previsão das propriedades de escoamento dos pós. O índice de 

compressibilidade foi proposto como uma estimativa indireta de um conjunto de propriedades: 

densidade aparente, forma e tamanho, superfície específica, humidade, coesão, todas exercendo 

uma influência no valor do índice de compressibilidade. Este e a razão de Hausner são obtidos 

pela determinação de um volume de pó, ou granulado, antes e após compactação até um volume 

constante [36, 38]. 

O cálculo do índice de compressibilidade e da razão de Hausner pode também ser efetuado pela 

determinação das densidades aparentes areada e batida após a compactação do pó até um 

volume constante. O índice de compressibilidade e a razão de Hausner são definidos, 

respectivamente, pela Equação 2 e Equação 3 [36, 38, 39]. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%)  =
Db − D0

Db
× 100 Equação 2 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑠𝑢𝑠𝑛𝑒𝑟 =
Db

D0
 Equação 3 

Onde Db é a densidade aparente batida e D0 é a densidade aparente areada.  

As escalas de capacidade de escoamento geralmente aceites para o índice de compressibilidade e 

razão de Hausner estão apresentadas na Tabela 4, de acordo com a Farmacopeia Portuguesa 9 

(2.9.36) Escoamento de Pós [36]. 
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Tabela 4. Escala da Capacidade de Escoamento. 

Índice de 
compressibilidade (%) 

Capacidade de 
escoamento 

Razão de Hausner 

1-10 Excelente 1,00-1,11 

11-15 Boa  1,12-1,18 

16-20 Aceitável 1,19-1,25 

21-25 Fraca 1,26-1,34 

26-31 Má 1,35-1,45 

32-37 Muito Má 1,46-1,59 

>38 Péssima >1,60 

 

O índice de compressibilidade e a razão de Hausner não são propriedades intrínsecas do pó, 

dependendo o seu valor da metodologia utilizada. Na literatura constam vários aspetos 

importantes suscetíveis de afetar a determinação das densidades, nomeadamente: 

 O diâmetro da proveta onde é feita a compactação; 

 O número de batimentos aplicados à amostra para obter a massa volúmica após 

compactação; 

 A massa da amostra;  

 A rotação da amostra durante a compactação. 

A medição do escoamento através de um orifício tem sido estudada desde a década de 1960 e 

apresentada como sendo a melhor avaliação da capacidade do escoamento dos pós [40, 41]. Pode 

ser muito útil observar o escoamento contínuo embora haja sempre escoamento pulsátil mesmo 

nos casos dos materiais fluidos. As variações da velocidade de escoamento podem ser observadas 

ao esvaziar os recipientes. As equações empíricas exprimem a relação entre a velocidade de 

escoamento e o diâmetro do orifício, o tamanho e a densidade das partículas. Contudo, só se usa 

determinar a velocidade de escoamento através de um orifício para os materiais fluidos. A 

velocidade é geralmente determinada em termos de escoamento de massa por unidade de tempo 

a partir de um certo tipo de recipiente (cilindro, funil, tremonha). Sumner et al, [42] concluem que 

não existe correlação entre o caudal de escoamento a partir de uma tremonha e o ângulo de 

contacto do granulado.  

Por não ser uma propriedade intrínseca do pó, é muito dependente do método de determinação 

usado. A literatura refere vários parâmetros importantes suscetíveis de afetar as determinações: 

 O diâmetro e a forma do orifício; 

 A natureza do material que constitui o recipiente (metal, vidro, plástico); 

 O diâmetro e a altura do leito do pó [36]. 
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Para tentar chegar a uma base mais geral, têm sido desenvolvidos diversos dispositivos e métodos 

de ensaio de deslocamento, permitindo uma avaliação mais completa e precisa das propriedades 

de escoamento de pós. O método chamado célula de deslocamento é muito usado para o estudo 

de produtos farmacêuticos. Permite a determinação de múltiplos parâmetros, principalmente dos 

critérios de plasticidade representando a relação tensão de corte-velocidade de escoamento, 

ângulo de fricção interno, limite elástico em meio não confinado, a resistência à tração e uma 

série de parâmetros derivados tais como o coeficiente de escoamento e outros indicadores da 

capacidade de escoamento. Devido à facilidade e maior precisão no controlo dos parâmetros 

experimentais, permite a determinação das propriedades de escoamento em função da carga de 

compactação, do tempo e de outras condições do meio.  

Tal como nos outros métodos de caracterização do escoamento dos pós, encontram-se descritas 

na literatura diversas variações deste método. De um modo geral, uma vantagem significativa da 

célula de escoamento é a de permitir um melhor controlo experimental mas apresenta as 

desvantagens de ser um método moroso e que necessita do uso de quantidades significativas de 

pó e de um operador qualificado [36]. 

 

1.6.2 Porosidade e Densidade 

A distribuição da solução aglutinante, as consequentes pontes que se formam entre as partículas 

e a porosidade intra e intergranular influenciam as características do granulado. 

A densidade é um importante parâmetro, dada a sua influência nas propriedades mecânicas dos 

materiais, na porosidade e na fluidização dos pós. A quantidade de espaços vazios, isto é, o seu 

volume no leito de um pó varia de acordo com a coesividade e com o tamanho, distribuição do 

tamanho e forma das partículas. Após batimentos sucessivos, as partículas rearranjam-se, os 

espaços entre elas diminuem e consequentemente a densidade aumenta (densidade aparente 

batida). 

Para estimar a densidade aparente areada, emprega-se uma proveta graduada que é preenchida 

até um certo volume com o granulado. O valor do volume é registado, a respetiva massa 

determinada por pesagem e a densidade aparente calculada pela divisão da massa obtida pelo 

volume registado. 

Para estimar a densidade aparente batida, emprega-se uma proveta graduada que é preenchida 

até um certo volume com o granulado e submetida a agitação vertical (batimentos) até se atingir 



 Filipa Alexandra Ferreira Guilherme, 2015 

“Desenvolvimento e otimização da fase de granulação usando a tecnologia de Leito Fluido” | Introdução 37 

 

um volume constante. A massa é determinada por pesagem e a densidade aparente batida é 

calculada, como anteriormente, pela divisão da massa registada pelo volume final obtido [33]. 

A remoção do ar inter e intra-partículas constituiu uma das fases para a formação de um 

comprimido durante o processo de compressão (pré-compressão). Granulados com elevadas 

porosidades, implicam que uma maior quantidade de ar seja removida durante um processo de 

compressão e consequentemente maior necessidade de sujeitar o material a tempos mais 

prolongados sob elevadas pressões para que se consiga atingir o grau de densificação pretendido 

[33]. 

De facto, a eliminação do ar inter e intra-granular constitui, como já foi referido, uma das fases 

mais importantes do processo de compressão e ocorre segundo 4 fases. A primeira é rápida e o 

decréscimo da porosidade é acentuado, admitindo-se que nela ocorre apenas o reordenamento 

espacial das partículas e a formação de estruturas sólidas em coluna ou em abóbada. Em seguida, 

e devido à resistência oposta por essas estruturas ao aumento da pressão, a diminuição da 

porosidade não é tão acentuada. Admite-se também que nesta altura o material apresenta um 

comportamento elástico. Todavia, a partir de um determinado valor de força, ocorre a destruição 

daqueles empilhamentos e o material passa a apresentar características plásticas, fase 3. Nesta 

fase, a diminuição da porosidade é acentuada e relaciona-se linearmente com o logaritmo da 

força de compressão. Finalmente, na última fase é a própria estrutura sólida já consolidada que é 

comprimida [37]. 

A determinação da porosidade é assim muito importante, na preparação de comprimidos, visto 

que quanto menos poroso for um granulado, isto é, quanto menos enrugada, dentada ou frisada 

for a superfície dos grânulos, mais denso se torna e mais facilmente escoa do distribuidor para a 

matriz. Por outro lado, um granulado muito poroso origina, regra geral, comprimidos mais friáveis 

e mais facilmente desagregáveis. Como se compreende, o enchimento relativo do granulado 

variará inversamente com a porosidade, isto é, quanto mais poroso for um granulado tanto 

menor será o seu enchimento relativo (quantidade de substância sólida, expressa em 

percentagem, em relação ao volume de granulado). Outra importante questão relacionada com a 

porosidade dos granulados diz respeito à força de coesão entre as partículas, refletindo-se na 

dureza final do comprimido. De facto, quanto mais poroso for um granulado mais difícil se torna a 

coesão entre as partículas e menos resistentes ficam os comprimidos com ele obtidos [37]. 
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1.6.3 Distribuição e tamanho de partícula, forma e área 
de superfície 

a) Tamanho e distribuição de tamanho das partículas 

De entre as características físicas das partículas, o tamanho parece ser o atributo mais óbvio. Este 

desempenha uma marcada influência no escoamento, dissolução e na biodisponibilidade da SA. 

São desejáveis, por exemplo, partículas de menor tamanho se a SA é hidrofóbica, no sentido de 

aumentar a velocidade de dissolução do fármaco por aumento da área de superfície das 

partículas, contudo, tamanhos de partícula muito pequenos podem prejudicar o escoamento e 

consequentemente a uniformidade massa e/ou de teor [34].  

A principal razão porque se deve proceder à determinação do tamanho das partículas 

constituintes de um granulado é a de estabelecer a frequência de distribuição das dimensões 

daqueles [37]. 

Ao longo do tempo, a tecnologia tem vindo a desenvolver-se no sentido de contornar as 

limitações da microscopia como instrumento para a medição do tamanho de partículas. O recurso 

a câmaras digitais de alta velocidade e tecnologias computacionais têm permitido o 

desenvolvimento de instrumentos automatizados de análise de imagem capazes de capturar 

imagens a duas dimensões de partículas. 

Outros métodos de medição podem ser usados como por exemplo a tamisação, a sedimentação, 

o princípio de Coulter, a espectroscopia de correlação fotónica, entre outros [33]. 

b) Forma da partícula 

Apesar do claro reconhecimento da importância da forma das partículas, os métodos de 

determinação não têm sido claramente definidos devido à complexidade e variabilidade 

tridimensional das partículas. No geral, os métodos de medição são apenas capazes de definir a 

forma com precisão se a mesma puder ser prevista com base num modelo a duas dimensões. As 

partículas podem ser descritivamente avaliadas como esféricas, alongadas, aciculadas, angulares 

entre outras designações [33]. 

Para uma partícula esférica o seu diâmetro é um número único que descreve não só o seu 

tamanho como a sua área de superfície, forma, volume e massa (se a sua densidade for 

conhecida). 

A densidade aparente areada aumenta à medida que a forma das partículas que compõem um 

granulado se aproximam mais da forma esférica e o escoamento diminuiu com a perda dessa 

tendência [33].  
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c) Área de superfície 

Comparando com o tamanho e forma das partículas, tem-se prestado menos atenção à área de 

superfície. Os métodos disponíveis para a sua determinação são também relativamente limitados 

(Adsorção gasosa e Permeabilidade gasosa) [33]. 

 

1.6.4 Resistência dos Granulados 

A resistência de um granulado traduz a propriedade que este apresenta de se manter sem 

libertação de pó, quando submetido a determinadas condições mecânicas adversas (por exemplo 

choque, vibração, fluidificação). Os ensaios baseiam-se, geralmente, na agitação do granulado em 

frascos, durante um período de tempo determinado, ao fim do qual se separa e quantifica o pó 

libertado. A FP [43] descreve dois métodos para o ensaio de friabilidade (2.9.41. Friabilidade dos 

Granulados e dos Esferóides) mas não indica nenhum valor limite para a mesma. Outros autores 

consideram adequado um granulado que não origine mais de 10% de pó, em relação ao seu peso. 

Um granulado é tanto mais duro quanto menos poroso se apresentar. Na indústria farmacêutica, 

um dos principais objetivos é conseguir-se um granulado duro, que porém, não eleve demasiado 

o tempo de desagregação dos comprimidos com ele fabricados [37]. 

 

1.6.5 Teor de Humidade 

O TH dos grânulos pode ser medido através da perda por secagem (LOD), pelo método de 

Karl-Fischer e/ou método de medição da atividade da água. No método de LOD, o teor de 

humidade reportado está dependente da temperatura, da pressão, da duração da secagem e do 

nível no qual a água se encontra ligada às partículas. A FP inclui este ensaio (2.2.32. Perda por 

secagem) nos métodos analíticos físico-químicos. O método de Karl-Fischer mede a totalidade da 

água. A amostra tende a dissolver-se e toda a água nela presente é quantificada. A FP não inclui 

referência a este método mas a F.Eur. inclui duas monografias (2.5.12 Water: Semi-Micro 

Determination e 2.5.32 Water: Micro Determination) para a determinação da água baseado no 

método de Karl-Fisher. A atividade da água é um método que determina a presença de humidade 

que se encontra livre para sofrer evaporação. Nem a FP nem a F.Eur incluem qualquer referência 

a este método mas a monografia “<1112> Application of Water Activity Determination To 

Nonsterile Pharmaceutical Products” consta da USP. A água “livre” tem a capacidade de provocar 

alterações na maioria dos sólidos. No caso da granulação é o estado livre da água que é 
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normalmente responsável pela instabilidade, mau escoamento, aparecimento de manchas e pela 

baixa ou elevada dureza dos comprimidos podendo também alterar a dissolução [34].  

O TH tem um efeito importante na compressibilidade, no entanto não podemos esquecer que a 

diversidade de formulações obriga à análise individual do efeito que a humidade poderá ter em 

cada [44]. 
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1.7 Quality by Design - QbD 

O Quality by Design foi descrito pela primeira vez por Joseph M.Juran em 1998, com aplicação 

inicial na indústria automóvel [45]. Há uma década atrás, a FDA (United States Food and Drug 

Administration) publicou o documento “Pharmaceutical cGMPs for the 21st Century – a Risk-

Based Approach” [46] que sinalizou uma mudança no papel regulador da FDA e que rapidamente 

se espalhou pelo mundo, permitindo que as empresas passassem a analisar de forma proactiva e 

a usar novas tecnologias no desenvolvimento e fabrico de produtos farmacêuticos [16]. A 

premissa fundamental por detrás do QbD é a de que a Qualidade pode ser “concebida para” os 

processos, através da implementação sistemática de uma estratégia de otimização para 

estabelecer um entendimento completo da resposta do sistema de qualidade para determinadas 

variáveis e a utilização de estratégias de controlo para assegurar continuamente essa mesma 

qualidade [45, 47].  

1.7.1 QbD Farmacêutico 

Várias diretivas, publicadas pela ICH, nomeadamente as ICH Q8 – Desenvolvimento Farmacêutico, 

ICH Q9  – Gestão de Risco e ICH Q10 – Sistemas de Qualidade, indicam a um nível abstrato como 

atua o QbD de forma a assegurar a qualidade de um medicamento [48].  

A ICH Q8 define Qualidade como a adequabilidade de uma SA ou Fármaco para o seu uso 

pretendido. Já a ICH Q9 refere-se à Qualidade como o grau em que um conjunto de propriedades 

inerentes a um produto, sistema ou processo preenche os requisitos. 

QbD significa assim projetar, conceber/planear e desenvolver formulações e processos de fabrico 

de forma a assegurar a qualidade pré-definida do produto sendo para isso necessário a total 

compreensão e o controlo das variáveis do processo de fabrico e da formulação que podem 

influenciar a qualidade final do produto. O QbD identifica as características que são críticas para a 

qualidade, do ponto de vista dos pacientes, converte-as para atributos que o produto deve 

possuir e estabelece o modo como os parâmetros críticos do processo podem variar de forma a 

produzir um produto consistente com as características farmacológicas desejadas. Este 

conhecimento é então usado para implementar um processo de fabrico flexível mas robusto que 

permita que este se adapte produzindo um produto consistente ao longo do tempo [45, 47]. 
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Figura 13. Visão Global do QbD. 4 

 

Anteriormente à implementação das diretivas da ICH Q8-Q10, a regulamentação impunha que os 

processos farmacêuticos fossem conduzidos sob condições fixas e pré-definidas, 

independentemente de quaisquer fontes de variabilidade (por exemplo, a partir das 

matérias-primas) ou das condições do processo. Como tal, a qualidade (que seria testada apenas 

em determinadas fases durante um processo de fabrico e no produto final) iria refletir o efeito 

combinado de todas as fontes de variabilidade não manipuladas durante o processo [16]. 

A premissa do QbD é a de que a qualidade de um produto farmacêutico deve basear-se no 

conhecimento da biologia, do mecanismo de ação e da segurança da SA e a de que o processo de 

fabrico deve ser desenvolvido de forma a atender aos atributos de qualidade desejados da SA 

tendo como foco o conceito de conceção da qualidade do produto ao invés do conceito de 

“testar” a qualidade do produto. Apesar da determinação da qualidade do produto após o seu 

fabrico ser um elemento essencial para o controlo da sua qualidade, os ensaios são realizados 

com o objetivo de confirmar os atributos pré-definidos do produto final e não simplesmente para 

revelar o resultado do processo de fabrico [47]. 

Hoje em dia, as autoridades mudaram de atitude e incentivam as empresas a adquirir um 

conhecimento mais detalhado sobre os novos processos de fabrico, estando abertos a 

justificações racionais e com base científica para a decisão de mudança dos parâmetros do 

processo durante o fabrico de um produto farmacêutico quando se torna necessário 

contrabalançar em tempo real, as fontes de entrada de variabilidade para que os produtos 

apresentem no final uma qualidade consistente [16]. 

                                                                 
4 Disponível a 29 de Janeiro de 2015 em http://www.goodwinbio.com/biosimilars.html 

http://www.goodwinbio.com/biosimilars.html
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.goodwinbio.com/biosimilars.html&ei=o9TGVMGsKcfwUuLGg7AL&bvm=bv.84349003,d.d24&psig=AFQjCNEPH3KTtnying7PZHywALHeb0QRxQ&ust=1422403025461049
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Tabela 5. Abordagem Convencional vs. Abordagem QbD no desenvolvimento farmacêutico. 

Abordagem Convencional Abordagem QbD 

Qualidade assegurada pela análise e inspeção do 
produto final seguindo principalmente uma 
abordagem empírica. 

Qualidade construída no produto e no processo pelo 
design, com base no conhecimento científico e numa 
abordagem sistemática. 

Submissão intensiva de dados – informações 
desconexas sem uma visão global do processo. 

Conhecimento rico aquando da submissão – mostrando 
o verdadeiro conhecimento do produto e a 
compreensão do processo. 

Especificações baseadas no histórico dos lotes. 
Especificações com base nos requisitos de desempenho 
do produto. 

“Processo congelado” – após validação não são 
permitidas alterações. 

Processo flexível dentro do espaço do projeto que 
permite a melhoria contínua do mesmo. 

Focos na reprodutibilidade – muitas vezes evitando 
ou ignorando a variabilidade. 

Focos na formulação e na robustez do processo – 
compreendendo e controlando a variabilidade. 

Os estudos de QbD, apresentam tipicamente o seguinte formato: 

1. Definir (Qualidade) o Perfil Alvo do Produto (QTPP); 

2. Definir (Críticos) os Atributos de Qualidade (CQA); 

3. Mapear o Processo - Fluxograma; 

4. Identificar os Parâmetros (Críticos) do Processo e os Atributos (Críticos) dos Materiais 

(CPP e CMA); 

5. Avaliação de Risco (combinação dos pontos 1, 2 e 4); 

6. Estudos de Design Space (Design Experimental); 

7. Atualização da Avaliação de Risco; 

8. Estratégia de Controlo. 

A importância da execução de cada um destes passos confere ao estudo o seu verdadeiro valor. 

Muitas vezes as definições do que são os QTPP, CQA, CPP e CMA não são claras comprometendo 

desde logo a robustez do mesmo.  

Torna-se importante distinguir com clareza os QTPPs que são medidas dos resultados clínicos e os 

CQAs que são medidas da qualidade do medicamento. Por serem frequentemente confundidos, 

para que se torne mais clara esta distinção, seguem-se exemplos tendo como modelo o presente 

trabalho experimental. 
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Tabela 6. Distinção entre QTPPs e CQAs. 

QTPPs (Importância – Baixa, Média, Alta) CQAs 

Forma farmacêutica Aspeto 

Via de administração Dureza, Espessura, Friabilidade 

Potência da atividade terapêutica Identificação 

Farmacocinética Doseamento 

Estabilidade Impurezas 

 
LOD 

Uniformidade de teor 

Depois de definidas as etapas do processo de fabrico, podemos centrar-nos na identificação dos 

parâmetros críticos dessas mesmas etapas assim como nos atributos críticos dos materiais 

conforme o exemplo do Fluxograma 1. 

No final, a estratégia de controlo surge com o objetivo de monitorizar continuamente o processo, 

de forma a assegurar a consistência do mesmo. Para este fim, deverão ser usadas algumas 

ferramentas apropriadas como o Planeamento experimental (DOE - Design of Experiments), a 

Avaliação de Risco e as Tecnologias Analíticas de Processo (PAT – Process Analytical Technology). 

A abordagem de design space é recomendada no sentido de compreender as interações dos 

inputs das várias variáveis e parâmetros de processo e a sua influência na qualidade final do 

produto. Como mostra a Figura 14, o design space é um subconjunto do “Espaço de 

conhecimento”, que representa tudo aquilo que se sabe sobre o processo, incluindo as regiões de 

falha. O design space refere-se ao conjunto de condições operacionais onde o produto final é 

aceitável. O processo pode posteriormente ser otimizado de forma a definir um intervalo alvo das 

condições normais de operação. Do ponto de visto regulamentar, qualquer alteração do processo, 

realizada no campo do design space, é aceite [48] sem ser necessário submeter documentação 

para aprovação prévia, como discutido à frente, no parágrafo 1.10 (página 61).  

 
Figura 14. Representação Esquemática da abordagem de Design Space.  

Knowledge 
Space

Design 
Space

Control 
Space
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O Design Space é útil para perceber como um produto se comporta sob diferentes condições 

operacionais, desenvolvendo-se um processo robusto que permita trabalhar com as 

variabilidades dos materiais, parâmetros de processo e equipamentos [2]. 

Uma abordagem estatística, conhecida como Design of Experiments (DOE) é comumente usada 

para a definição do Design Space, ajudando a compreender as complexas interações entre as 

variáveis. O DOE usa princípios estatísticos para conceber investigações objetivas, onde se faz 

variar simultaneamente e de forma controlada vários fatores. Desta forma é possível distinguir os 

efeitos que têm significado para a qualidade final do produto e aqueles que são apenas fruto da 

variabilidade experimental, bem como as correlações e nexos causais. Como resultado, torna-se 

possível identificar as causas da variabilidade e o modo como estas afetam o processo [2]. 

De forma a lidar com o elevado número de dados recolhidos, são usadas técnicas de modelação 

multidimensional, tal como a PCA (análise de componentes principais), a regressão PLS (partial 

least squares regression), os SOM (self-organizing map), as ANN (artificial neural network) e a 

lógica difusa (fuzzy logic). A análise apropriada dos dados obtidos em tempo real permite uma 

melhor compreensão, modelação e controlo do processo [6]. 
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Fluxograma 1: Parâmetros Críticos do Processo (CPP) e Atributos Críticos dos Materiais (CMA). 
 

 
 

  

Equipamento Parâmetros Críticos do Processo Atributos Críticos dos Materiais

Naproxeno Volume ocupado Granulometria Excipientes e API

Diluente Velocidade de rotação do granulador e                     Humidade Excipientes e API

Aglutinante do misturador        Densidades

Deslizante Tempo de mistura

Volume de  solução aglutinante          Humidade Excipientes e API

Caudal Solução Aglutinante Granulometria Excipientes e API

Pressão de Atomização LOD Granulado

Temperatura e Volume do Ar de Fluidização % Diluente

Temperatura do Produto Granulometria Granulado

Tempo de Secagem Densidades

Granulometria Excipientes

Densidade e Humidade Excipientes

Granulometria Granulado

LOD Granulado

Abertura de malha                        Granulometria Excipientes

Velocidade de Rotação                                Densidade e Humidade Excipientes

Tempo de Mistura LOD Granulado

Granulometria Granulado

% Lubrificante

Aspeto

Massa Média

Velocidade de compressão Uniformidade de Massa

Força de Pré-compressão Dureza

Força de Compressão Espessura

Velocidade do Distribuidor Friabilidade

Profundidade de Enchimento Dissolução

Doseamanento

Impurezas

 Granulação em 

Leito Fluido 

Ghibli 007

Compressão

Máquina Rotativa                             

Kilian E150 

(21 punções)

Abertura de malha

Mistura Final

Mistura                                       

Cyclops Lab 

3 min 

Tamisação
Rede 0,5mm

Mistura da Fase 

Externa

Diluente

Calibração/ 

Tamisação

Mistura                                       

Cyclops Lab 

12 min 

Rede 1,5mm

Velocidade de Rotação                                

Tempo de Mistura

Desintegrante

Tamisação
Rede 0,25mm

Lubrificante

Processo

←

Água Purificada

Aglutinante

←

←

← Pré-Mistura

Granulação/       

Secagem

Solução 

Aglutinante← ←
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1.8 Tecnologias Analíticas de Processo - PAT 

Durante décadas, a granulação permaneceu mais como uma arte do que como uma ciência. Esta 

era realizada com base no conhecimento prático dos operadores ao invés de se basear em 

estratégias científicas. O comportamento da granulação de novas formulações não era previsto 

pela compreensão científica dos fenómenos que estão na sua base mas sim pelos resultados 

obtidos após extensos e repetidos testes. Ao longo dos tempos foi surgindo a necessidade de 

aprofundar o que está na base dos mecanismos físicos e químicos que contribuem para a 

granulação bem como as propriedades dos grânulos produzidos de uma forma mais racional e 

lógica, permitindo a modelação/previsão de como o material vai granular de acordo com as 

propriedades da formulação, tipo de equipamento e condições operacionais [6]. 

Para além de um melhor entendimento do mecanismo de formação dos grânulos e da modelação 

do processo, é necessário um controlo adequado do processo para que se possa passar da 

granulação como uma arte para a granulação como uma ciência. O aumento da escala e da 

rapidez de produção em combinação com as BPF e as obrigatórias validações de processo levaram 

ao desenvolvimento de mecanismos de controlo precisos da fase de granulação [5, 6, 32]. 

Tradicionalmente, o controlo em processo (IPC) da qualidade do produto envolve uma análise off-

line de alguns parâmetros (por exemplo, caudal do ar de fluidização, temperatura, humidade, 

etc.), trazendo consigo as suas desvantagens inerentes, como maiores taxas de rejeição do 

produto e uma necessidade constante de otimização do processo [49, 50].  

As PAT surgem como ferramentas para encorajar a monitorização e o controlo contínuos dos 

processos de fabrico de produtos farmacêuticos. Estas ferramentas permitiram o 

desenvolvimento de processos de granulação automatizados que usam dispositivos de medição 

at, on, in-line, como forma de controlar os pontos críticos da qualidade do granulado e o ajuste 

dos vários parâmetros garantindo a consistência do produto final.  

De acordo com a FDA as PAT podem ser divididas em três categorias, medições at-line, on-line e 

in-line, como mostra a Figura 15 e caracterizam-se por: 

 Medições at-line: consistem na análise de uma amostra retirada do produto, mantida em 

ambiente isolado do exterior e próximo do processo de fabrico; 

 Medições on-line: consistem na recolha da amostra diretamente para o equipamento de 

medição com posterior reintegração da amostra no processo de fabrico. 
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 Medições in-line: equipamentos de medição rápida ou sondas capazes de analisar 

determinadas propriedades do produto sem necessidade de recolha de amostra dada a 

sua colocação direta no equipamento onde decorre o processo de fabrico [50]. 

 
Figura 15. Esquema de monitorização in-line, on-line e at-line (Adaptado de [50]). 

 

A implementação das PAT deverá levar a um entendimento profundo e controlo dos processos de 

fabrico com uma quantidade mínima de produto final testada para a garantia da qualidade final 

do mesmo [6, 48, 49]. 

Vários artigos discutem o uso de ferramentas analíticas para medição em tempo real (em 

particular a espectroscopia de infravermelho próximo - NIR) dos parâmetros de controlo da GLF, 

contudo, encorajados pela iniciativa PAT, muitas outras tecnologias de processo têm surgido de 

forma a promover o desenvolvimento, a análise e o controlo da GLF [2, 6, 32]. 

Variáveis como o teor de humidade, temperatura do ar de fluidização, temperatura do produto, 

pressão de atomização, entre outras, são passíveis de serem usadas como ferramentas na 

monitorização e controlo do processo de GLF, apresentando apesar de tudo inerentes limitações 

[32]. 

De seguida, serão apresentadas algumas das metodologias de monitorização e controlo do 

processo de GLF. 

1.8.1 Regime de Fluidização 

Como já foi referido anteriormente, é essencial manter um regime de fluidização ao longo de todo 

o processo de granulação. Condições operacionais desadequadas podem aumentar as forças 

adesivas entre as partículas para níveis indesejados levando à inevitável destabilização do leito 

fluidizado.  
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Devido à necessidade de avaliar a qualidade da circulação das partículas, diversos métodos têm 

vindo a ser desenvolvidos para quantificar os regimes de fluidização. 

De acordo com alguns autores [51] os métodos propostos para identificar os regimes de 

fluidização são: 

 Observação visual: bastante importante apesar do seu caracter subjetivo. Para essa 

observação, foram desenvolvidas câmaras potentes que permitem, em frações de 

segundos, a visualização do leito. 

 Estudos do perfil de concentração axial dos sólidos: instalação de sensores acústicos que 

permitem avaliar a qualidade da fluidização e a obtenção de informação quanto ao 

tamanho e TH das partículas sólidas. 

 Interpretação da flutuação da pressão do leito: a medição dos sinais de pressão fornece 

informação sobre os fenómenos que ocorrem durante a fluidização, como a turbulência e 

o movimento (técnica rápida e eficiente que apesar de ainda só poder ser usada à escala 

laboratorial e piloto se tem vindo a tornar popular pelas suas características). 

Outros métodos têm vindo a ser desenvolvidos, tais como: 

 Consumo de energia: o sinal de energia medido indica a magnitude da energia consumida, 

gerada pela colisão das partículas em suspensão e do líquido pulverizado contra as 

paredes do equipamento que pode ser processada no domínio do tempo (desvio padrão 

das variações de sinal) e no domínio da frequência (transformada de Fourier) [52, 53]. 

Este é um método bastante usado devido à facilidade de realização das medições. 

 Medição dos sinais de flutuação do stress das partículas: com recurso a sensores de stress 

[54]. 

O controlo deste parâmetro não é de facto uma tarefa fácil. No geral, o uso de cada uma destas 

técnicas ou métodos depende de vários aspetos, tais como: facilidade operacional, custos, 

precisão e exatidão nas medições, possibilidade de controlo em tempo real e balanço final das 

respetivas vantagens e desvantagens [32]. 

 

1.8.2 Tamanho de Partícula 

Prever a distribuição do tamanho das partículas como forma de determinar o endpoint do 

processo, bem como de detetar a formação de aglomerados indesejados é uma tarefa difícil. O 

controlo dos parâmetros do processo (aumentar o volume do ar de fluidização, reduzir o caudal 
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de aspersão da solução, etc.) de forma a evitar o colapso do estado fluidizado ou um crescimento 

exagerado das partículas continua ser feito com base no conhecimento prévio da operação e 

através de medições off-line do processo. A implementação de monitorização em tempo real do 

tamanho de partículas permite detetar automaticamente as variações do processo, reduzir o risco 

de erro/falha, aumentar a eficiência do processo (melhores rendimentos, processos mais rápidos, 

etc.), aumentar a qualidade do produto, reduzir o consumo de energia, permitir o controlo 

automático, entre outros [32]. 

A escolha de cada tecnologia depende de vários fatores, salientando-se a precisão, exatidão, 

tempo de resposta para a obtenção da informação, robustez, reprodutibilidade e a validade 

desejada. 

Têm vindo a ser desenvolvidas várias metodologias para a medição on, in e at-line, do tamanho de 

partícula, nomeadamente: 

a) Processamento de Imagem 

O equipamento consiste numa sonda com uma câmara e um sistema de processamento. As 

imagens são continuamente digitalizadas e são submetidas a um pré-tratamento por filtração 

digital, onde o ruído é atenuado e é efetuado o reconhecimento de padrões. As imagens são por 

fim tratadas estatisticamente de modo a fornecer uma estimativa do tamanho real dos grânulos 

[32]. 

Watano e Miyanami [55] utilizaram esta técnica, como variável de manipulação do débito da 

bomba (controlo do caudal da solução aglutinante) através da monitorização do diâmetro das 

partículas. Da análise do seu estudo, verificou-se que o tamanho das partículas aumentou 

gradualmente ao longo do processo e sempre que estas atingiam um valor de diâmetro desejado 

a bomba reduzia a aspersão do líquido permitindo o controlo preciso do crescimento das 

partículas, evitando desta forma um crescimento excessivo das mesmas. 

b) Espectroscopia do infravermelho (NIR) 

A Espectroscopia de NIR é usada para monitorizar o tamanho das partículas e o TH (as moléculas 

de água absorvem no IV na região 1400 a 1900 nm), pois a absorvência da região do espectro de 

NIR é sensível a estas variações. Encontrar uma boa correlação entre os dados de absorvência e 

estas variáveis críticas é uma das principais dificuldades da utilização desta técnica em processos 

industriais, visto que é necessário proceder a uma nova calibração sempre que se muda a 

natureza do produto ou as condições operacionais [32]. 
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Estudos de monitorização em tempo real, do tamanho das partículas através das medições da 

absorvência mostraram dificuldades em ajustar os modelos ao crescimento das partículas, pois 

estas medições são influenciadas pelo TH e densidade das partículas. A calibração do método 

deve ser cuidadosamente selecionada de forma a validar a previsão do tamanho de partícula para 

todo o intervalo (mais pequeno e o maior) dada a baixa capacidade de penetração das ondas do 

infravermelho [56]. 

c) Medição da Refletância de Feixe Focado (FBRM) 

Há poucas referências a trabalhos que usam a FBRM (Focused beam reflectance measurement)  

para monitorizar o tamanho das partículas durante um processo de granulação em leito fluido. A 

FBRM consiste na colocação, dentro do leito fluidizado, de uma sonda (ilustrada na Figura 16) que 

possui feixes laser e um circuito eletrónico. Os feixes laser focados atravessam lentes rotativas 

que os dirigem para uma janela de safira projetando o laser para a forma da partícula. À medida 

que o feixe atinge as partículas a luz é refletida. O retroespalhamento é calculado pelo circuito 

eletrónico que calcula o tempo que o feixe laser leva a atravessar de um lado ao outro a partícula 

e que combinado com a velocidade do laser permite o cálculo do tamanho da mesma [57].  

 

Figura 16. Sonda de FBRM [50]. 

d) Velocimetria de Filtro Espacial (VFE) 

A VFE é uma técnica de monitorização in-line do tamanho das partículas que tem recebido muita 

atenção dos investigadores do sector farmacêutico. Esta permite a recolha de informações sobre 

o tamanho e velocidade individuas das partículas quando estas atravessam um feixe de laser e 

criam sombras sobre conjuntos de fibras óticas dispostos linearmente, como ilustrado na Figura 

17. 
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Figura 17. Princípio de operação da Velocimetria de Filtro Espacial [50]. 
 

A frequência do sinal é medida por fotodetetores e é proporcional à velocidade da partícula. 

Como a partícula passa por um feixe, um sinal de "pulso" secundário é gerado por uma única fibra 

ótica. Conhecendo o tempo do sinal do pulso e a velocidade da partícula móvel, o comprimento 

de corda da partícula poderá ser calculado. O tamanho real da partícula depende da forma e da 

trajetória da partícula quando esta passa pelo laser, o valor medido representa um comprimento 

de corda, Figura 18 [32]. 

 

Figura 18. O comprimento da corda depende do tamanho, da forma e da trajetória da partícula sob 
medição [32].   

 

O comprimento de corda e as distribuições de velocidade são calculados com base nos resultados 

acumulados de partículas individuais (por exemplo, 3,000-10,000 partículas por um período de 

30-120 segundos). 
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1.8.3 Teor de Humidade 

O teor de humidade é uma variável crítica no controlo dos processos de GLF por estar 

inteiramente relacionado com as propriedades finais do produto, como a densidade, dureza, 

friabilidade, desagregação, entre outros. Vários métodos têm vindo a ser aplicados para a 

monitorização em tempo real, de entre os quais se destacam: 

a)  Espectroscopia do infravermelho (NIR) 

Baseada na absorvência e refletância da radiação, é uma tecnologia com aplicação na 

determinação do TH pelo facto das moléculas de água absorverem na região do IV.  

Tabela 7. Vantagens e desvantagens da tecnologia de espectroscopia NIR [32]. 

Vantagens Desvantagens 

Baixa manipulação durante o processo. Fraca capacidade de penetração da radiação. 

Método não invasivo. Deteção da humidade do meio ambiente. 

Rápida leitura e resposta. 
Medição afetada pela densidade dos materiais. 

Não destrutivo. 

 

b) Emissão acústica (EA) 

A acústica pode ser definida como a produção, transmissão ou receção de energia sob a forma de 

vibração. As emissões acústicas são produzidas por eventos físicos e químicos quando envolvem o 

movimento de partículas sólidas. Estas podem ter origem na fricção ou choque entre partículas e 

outros materiais, como nas paredes do equipamento de leito fluido, e serem capturadas para que 

seja possível extrair informação sobre o que se está a passar no processo. A emissão acústica tem 

sido usada como ferramenta de monitorização em processos de GLF, contudo a sua utilização 

ainda é restrita [58]. 

Tsujimoto H, et al, [58] aplicaram a tecnologia de emissão acústica para monitorizar o processo de 

fluidização e estudar o efeito da humidade das partículas na amplitude média da EA observando 

que esta diminuiu quando o TH aumenta o suficiente para formar as pontes líquidas. Esta 

conclusão confirma que a medição da amplitude média da EA pode ser usada como ferramenta 

de monitorização do processo de GLF. 

c)  Técnica de ressonância de micro-ondas (TRM) 

Esta técnica baseia-se na interação entre as moléculas de água e as mudanças no seu campo 

eletromagnético, geradas pela indução de ondas eletromagnéticas com frequências entre os 300 

MHz a 300 GHz e com comprimentos de onda que variam entre 1,0 mm a 1 m. Basicamente, este 
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método apresenta as mesmas vantagens que os métodos de espectroscopia, de entre os quais 

podemos apontar: não destrutivo, baixa manipulação e uma excelente capacidade de previsão, 

vide Figura 19 [32]. 

Alguns autores [59] estudaram a implementação da TRM na monitorização do TH de grânulos, 

durante o processo de secagem em dois equipamentos de leito fluido diferentes. O TH foi medido 

utilizando um sensor on-line de ressonância de micro-ondas e os resultados foram comparados 

com as medições off-line feitas numa balança de infravermelho e pelo método de Karl-Fisher. Os 

investigadores apontam a similaridade dos resultados obtidos on-line e off-line, principalmente 

quando o TH atinge valores inferiores a 10%. Para investigar a reprodutibilidade dos métodos, os 

autores realizaram diferentes testes sob condições similares e provaram que o método apresenta 

uma boa precisão na quantificação do TH, permitindo desta forma a monitorização da fase de 

secagem em tempo real bem como a especificação das condições do end point do processo. 

 
Figura 19. Princípio da determinação do TH por um sensor de ressonância de micro-ondas: a – Absorção da 

micro-onda pelas moléculas de água; b – Mudança de frequência das micro-ondas pelas partículas; c – 
Correlação dos sinais de um sensor de referência no centro [59]. 

d) Tomografia de Capacitância Elétrica (TCE) 

A medição do TH de uma partícula ou de grânulos, quando realizada por TCE é baseada na 

correlação entre o TH e a distribuição da permissividade de um dielétrico. Esta medição é obtida 

através da capacitância entre um par de elétrodos envoltos em material a ser medido. A TCE 

utiliza a diferença entre a constante dielétrica das fases gasosas e líquidas no interior do leito 

fluidizado a fim de determinar a distribuição nestas fases. As medições da capacitância são 

realizadas e reconstruídas sob a forma de tomogramas representando a distribuição da 

permissividade [60].  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Permissividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9trico
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Em suma, os métodos anteriormente apresentados não são os únicos ou os melhores, mas 

apresentam uma vasta aplicação na monitorização dos processos de GLF. 

O interesse no desenvolvimento destas estratégias de monitorização em tempo real tem vindo a 

aumentar, não só por permitirem um melhor entendimento do processo, uma vez que produzem 

a análise instantânea do mesmo mas também pela necessidade de desenvolver processos 

reprodutíveis, com elevada qualidade do produto final, redução do número de lotes não-

conformes, diminuição do trabalho laboratorial desenvolvido em paralelo com o fabrico de um 

produto e a necessidade de garantir a segurança e a precisão dos equipamentos na produção 

automatizada [50].  

O maior desafio será desenvolver um sistema de controlo e monitorização multivariável, baseado 

no comportamento dinâmico do leito fluido, no teor de humidade e no tamanho das partículas a 

um custo que justifique os ganhos na eficácia da monitorização e controlo do processo.  
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1.9 Transposição de Escala 

Por definição, o processo de transposição de escala consiste na transferência de um processo 

controlado de uma escala para outra. O que implica que o processo à escala laboratorial esteja 

devidamente compreendido e controlado e, idealmente, que algumas regras básicas possam ser 

seguidas por forma a obter rapidamente a otimização e o controlo do processo a uma escala 

industrial [11]. Estes aspetos são determinantes para um rápido e assertivo processo de 

submissão da alteração aos termos da AIM. 

 

 
Figura 20. Granuladores de Leito Fluido à escala laboratorial (à esquerda) e à escala industrial (à direita).1

 

A granulação em leito fluido é um processo complexo, influenciado por diversas variáveis 

tornando difícil a sua transposição de escala [61]. 

No passado, a transposição de escala era feita selecionando aqueles que pareciam ser os 

parâmetros que mais influenciavam o processo. Atualmente são empregues planeamentos 

fatoriais e fatoriais modificados bem como outros métodos de pesquisa com esse objetivo. Estes 

planeamentos experimentais, de base estatística, permitem gerar relações matemáticas entre 

variáveis independentes, como os fatores do processo e as variáveis dependentes como as 

propriedades do produto. A transposição de escala da GLF envolve uma mistura de matemática, 

engenharia e avaliação pessoal [62]. 

As variáveis do equipamento, tais como o tipo e o tamanho e as variáveis chave do processo, 

como o caudal de aspersão da solução aglutinante, pressão de atomização, temperatura e volume 

do ar de fluidização, entre outros, afetam os atributos qualitativos do produto final. O controlo 

desses parâmetros à escala laboratorial constitui a estratégia de sucesso para a transposição para 
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uma escala industrial [15, 62]. Aspetos como a qualidade dos grânulos, os perfis de humidade e os 

rendimentos de ambos os processos podem considerar-se comparáveis [16]. 

Um dos problemas da transposição nesta tecnologia consiste em estabilizar um processo que 

apresenta uma progressão lenta. Na GLF, a aspersão inicial do líquido aglutinante sobre o leito 

fluidizado de partículas é crucial. Devido às baixas forças de corte verificadas neste processo, em 

comparação com as que se verificam na granulação de alta velocidade, o líquido no interior dos 

grânulos é menos suscetível de ser expulso até à superfície dos mesmos, limitando desta forma a 

coalescência entre as partículas. As condições iniciais de molhagem são determinantes para a 

futura distribuição do tamanho das partículas [11]. 

A consistência da qualidade dos excipientes e da SA é de extrema importância. Sabe-se que uma 

mudança no tamanho de partícula da SA pode ter um grande impacto no processo de granulação 

e em último caso, na compressão. De entre as 3 fases do processo de granulação em leito fluido 

(pré-mistura, aspersão/aglomeração e secagem), a fase de aspersão/aglomeração é a mais crítica 

e por isso onde deve ser colocado maior esforço na monitorização. Durante esta fase, decorre a 

dinâmica de crescimento e quebra dos grânulos acompanhada da evaporação do solvente da 

solução aglutinante. A temperatura do ar de fluidização, a localização da (s) pistola (s) de 

aspersão, o caudal de aspersão, a pressão de atomização irão também afetar a qualidade final dos 

grânulos [15, 62]. 

A primeira prioridade na transposição de escala num processo de GLF consiste em manter a 

eficiência da secagem. Ezhilmuthu, et al. [15] referem que a temperatura do ar de fluidização 

deverá ser tendencialmente menor nos equipamentos de maior capacidade, face à utilizada à 

escala laboratorial, devido à maior capacidade de volume de ar, de modo a manter a mesma 

eficiência de secagem. 

Por forma a garantir a reprodutibilidade dos resultados obtidos à escala laboratorial, é importante 

manter a temperatura do produto, no equipamento de maiores dimensões, próxima dos valores 

obtidos no equipamento de pequena escala. Isto pode ser conseguido por qualquer uma das 

seguintes ações: diminuição do caudal de aspersão, aumento da temperatura do ar de fluidização, 

aumento do fluxo do ar de fluidização ou uma combinação de todas estas variáveis. Visto que a 

razão entre a profundidade do leito e a placa distribuidora de ar aumenta à medida que aumenta 

o tamanho do equipamento, a velocidade do ar de fluidização é mantida constante graças ao 

aumento do volume do ar de fluidização [62]. 

De seguida, serão abordados parâmetros a considerar num processo de transposição de escala. 
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1.9.1 Tamanho do Lote e Seleção do Equipamento 

A transposição de escala pode ser feita facilmente se os equipamentos em causa pertencerem à 

mesma linha, isto é, mesmo modelo e fornecedor mas com diferentes capacidades. Se os 

equipamentos envolvidos tiverem sido fabricados por entidades diferentes é muito provável 

existirem diferenças no padrão do fluxo do ar de fluidização, na geometria da câmara de 

expansão, no padrão de aspersão das pistolas, etc. e consequentemente será necessário um 

esforço adicional no sentido de modificar alguns parâmetros do processo aquando da 

transposição. 

O cálculo do tamanho mínimo e máximo do lote a transpor pode ser feito de acordo com a 

Equação 4 e Equação 5. 

 Smin = V x 0,3 x BD Equação 4 

 

 Smax = V x 0,7 x BD Equação 5 

Onde, S representa o tamanho do lote em Kg, V, o volume de trabalho do recipiente expresso em 

L e BD, a densidade aparente final dos grânulos em g/cm3. As constantes 0,3 e 0,7 correspondem, 

respetivamente à ocupação mínima de 30% e máxima de 70% do volume da bacia. Como exemplo 

temos [15, 62]: 

 Smin = [V x 0,3 x BD] = [500 x 0,3 x 0,4] = 60 kg  
 

 Smax = [V x 0,7 x BD] = [500 x 0,7 x 0,4] = 140 kg 

BD = 0,4 g/cm3 
 

 
 

1.9.2 Caudal e Atomização da Solução Aglutinante 

Aquando da transposição de escala do lote, o caudal de aspersão é mais influenciado pela 

capacidade de secagem do equipamento do que pelo tamanho de lote [62].  

O caudal e a pressão do ar de atomização da solução aglutinante condicionam em grande medida 

o tamanho das gotículas do líquido de granulação [61]. 

A uma determinada pressão de atomização e volume de ar de fluidização, a mudança no caudal 

de aspersão afeta o tamanho das partículas com impacto na aglomeração das mesmas. Se os 

valores do volume do ar de fluidização puderem ser retirados através da leitura direta do 

equipamento, a determinação do caudal de aspersão pode ser feita de acordo com a seguinte 

equação: 

S2 = S1 x V2/V1 
Equação 6 
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Onde, S1 é o caudal de aspersão à escala laboratorial, S2 é o caudal de aspersão do equipamento 

de transposição de escala, V1 é o volume do ar de fluidização à escala laboratorial e V2 é o volume 

do ar de fluidização do equipamento de transposição de escala [15, 62]. 

A zona de aplicação do spray depende sobretudo do ângulo de aspersão. Esta deverá ser avaliada 

durante a transposição de forma a ser mantida constante ou pelo menos a posição da (s) pistola 

(s) deverá ser tal que evite a molhagem das paredes do equipamento e a consequente 

acumulação de granulado nesses locais [63]. 

Normalmente, numa transposição, o número de pistolas aumenta, mas o tamanho médio das 

gotículas do spray mantem-se constante desde que esteja controlada a taxa de evaporação do 

veículo da solução aglutinante. É ainda importante conhecer a taxa de renovação das partículas 

sólidas na zona de molhagem de forma a evitar a sobre molhagem, aglomeração e o potencial 

colapso do leito fluido [11]. 

 

1.9.3 Força Motriz 

A taxa de crescimento dos grânulos parece estar diretamente relacionada com a força motriz 

calculada. Esta resulta do produto entre o caudal de aspersão, a concentração da solução 

aglutinante e o tamanho das gotas do líquido aspergido. Se, durante a transposição de escala, a 

força motriz for mantida constante, a transposição pode ser feita de forma fácil e eficaz, 

resultando na produção de grânulos de dimensões idênticas [15]: 

Força motriz =
𝑄𝑃 × 𝐶𝐴 × 𝑇𝑔

𝑇𝐿𝑜𝑡𝑒
 Equação 7 

Onde, Qp corresponde ao caudal de aspersão da solução aglutinante, CA à concentração da solução 

aglutinante, Tg ao tamanho das gotículas e TLote ao tamanho de Lote. 

 

1.9.4 Ar de Fluidização 

De forma a manter a mesma velocidade de fluidização, o volume do ar de fluidização, num 

equipamento de maiores dimensões é aumentado com base na área da secção transversal do 

recipiente que contém o produto. Como exemplo temos: 

Área da secção transversal da base do recipiente maior (A2) = 0,64m2 

Área da secção transversal da base do recipiente menor (A1) = 0,02m2 
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Caudal do ar de fluidização do equipamento à escala laboratorial (AF1) = 80 m3/hr 

A correção do caudal do ar de fluidização pode ser feita de acordo com a seguinte equação: 

AF2 = [AF1 x (A2/A1)] Equação 8 

= [80 x (0,64/0,02)] = 2560 m3/hr ≈ 2600 m3/hr 

Onde, AF2 corresponde ao caudal do ar de fluidização que deverá ser usado no aparelho de maior 

escala [62]. 

 

Em suma, aquando de uma transposição de escala, as seguintes condições de processo deverão 

ser similares às obtidas à escala laboratorial: 

 Velocidade de fluidização; 

 Razão entre o caudal de aspersão e a capacidade de secagem do volume de ar de 

fluidização; 

 Proporcionalidade entre o tamanho das gotículas do spray do líquido aglutinante e a 

pressão do ar de atomização [62]. 

Com a seleção apropriada do design do equipamento, das condições operacionais e das 

características dos excipientes é possível fazer a transposição de escala desta tecnologia [15]. 

Assim, conclui-se ser importante compreender os conceitos básicos do design do equipamento 

bem como os fundamentos teóricos da granulação em leito fluido de forma a desenvolver 

formulações e selecionar condições de processo que facilitem a transposição de escala. 
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1.10 Alterações aos termos das AIM 

As autoridades regulamentares portuguesas (INFARMED), bem como a EMA, FDA e outras, 

requerem que seja submetida documentação sempre que seja efetuada alguma alteração ao 

processo de fabrico, à fórmula do medicamento ou a outro aspeto que seja relevante para a 

qualidade final do mesmo. Esta documentação deverá suportar a alteração proposta que 

consoante a sua classificação poderá apenas ter autorização para a sua implementação após a 

aprovação das autoridades. Assim, as alterações aos medicamentos podem ser classificadas em 

diferentes categorias, consoante o nível de risco para a saúde pública e as repercussões na 

qualidade, segurança e eficácia do medicamento em questão.  

O Regulamento nº1234/2008 [64] relativo à análise das alterações dos termos das autorizações 

de introdução no mercado de medicamentos para uso humano e medicamentos veterinários, 

alterado pelo Regulamento n,º 712/2012 [64, 65], foi publicado no Jornal Oficial a 12 de 

Dezembro de 2008 com vista a criar um quadro normativo mais simples, claro e flexível para o 

tratamento das alterações dos termos das autorizações de introdução no mercado de 

medicamentos, preservando um elevado nível de proteção para a saúde pública. Por conseguinte, 

estas orientações fornecem assim a classificação das alterações e se for o caso, os dados 

científicos a apresentar e o processo de documentação dos referidos dados. 

1.10.1 Alterações menores – Tipo I 

A tabela abaixo resume as diferenças entre os dois tipos de alterações menores. 

Tabela 8. Alterações menores. 

 

Tipo Descrição 

IA 

Qualquer alteração cujas repercussões na eficácia, qualidade ou segurança do medicamento em 
questão sejam pouco significativas ou inexistentes. 

Embora não careçam de qualquer aprovação prévia, estas alterações menores terão de ser notificadas 
pelo titular no prazo de 12 meses a contar da sua execução. Porém, certas alterações menores de tipo 
IA exigem uma notificação imediata após a sua execução, a fim de garantir o controlo permanente do 
medicamento em questão [65]. 

IB 

Qualquer alteração que não constitua uma alteração menor de tipo IA, nem uma alteração maior de 
tipo II, nem uma extensão. 

 É obrigatória a notificação destas alterações menores antes da sua execução. O titular deverá aguardar 
30 dias para se assegurar de que a notificação é considerada aceite pelas autoridades competentes 
antes de executar a alteração [65]. 
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1.10.2 Alterações maiores – Tipo II 

Definem-se como alterações do tipo II, qualquer alteração que não constitua uma extensão e 

possa ter repercussões significativas na eficácia, qualidade ou segurança do medicamento em 

questão. 

Estas alterações maiores exigem a aprovação da autoridade competente pertinente antes da sua 

execução [65]. 

O anexo às presentes orientações está dividido em quatro capítulos que classificam as alterações 

com respeito a:  

 Alterações administrativas;  

 Alterações de qualidade;  

 Alterações de segurança, eficácia e farmacovigilância;  

 Alterações específicas do dossiê principal do plasma e dos dossiês principais dos 

antigénios das vacinas [64]. 

Existem 3 tipos de procedimentos para submissão e análise das alterações aos termos das AIM: 

 Por procedimento de reconhecimento mútuo; 

 Por procedimento exclusivamente nacional; 

 Por procedimento centralizado. 

Aquando da submissão dos pedidos de alteração, os requerentes deverão efetuar um pagamento 

à caução aplicável a cada alteração para cada dosagem/forma farmacêutica do (s) medicamento 

(s) incluído (s) no pedido de acordo com o nº1 da Portaria Nº377/2005, de 4 de Abril [66]. 

 

  



 Filipa Alexandra Ferreira Guilherme, 2015 

“Desenvolvimento e otimização da fase de granulação usando a tecnologia de Leito Fluido” | Introdução 63 

 

1.11 Avaliação do Impacto Económico 

A atual situação devida às medidas impostas pelos credores (CE, BCE, FMI) e/ou adotadas pelo 

Governo relativamente ao Medicamento conduziram a uma redução drástica da margem de lucro 

associada ao fabrico de medicamentos.  

Torna-se portanto indispensável a avaliação comparativa do custo operacional do fabrico do 

medicamento cujo processo de fabrico e/ou fórmula possa ser potencialmente alterado. 

A ausência de dados e informação pertinente não permite que esta avaliação seja feita de modo 

pormenorizado. Acresce ainda que esta, como atrás referido, seja crítica, situa-se à margem do 

foco desta dissertação. Assim, enumeram-se alguns aspetos gerais que devem ser tidos em 

consideração. 

À medida que o custo total das operações surge como um critério-chave na seleção das mesmas 

para o processo de fabrico de um medicamento, torna-se importante avaliar o impacto 

económico inerente a cada. 

 

1.11.1 Comparação entre os Processos 

a) Consumo energético 

A energia consumida na fase de secagem é consideravelmente maior do que a consumida pelos 

motores das hélices dos granuladores/misturadores de alta velocidade. Por esta razão, é apenas 

habitualmente tido em conta o consumo energético para a estufa de leito fluido aquando de 

avaliação do impacto económico de cada um destes processos.  

Para evaporar 1 Kg de água são necessários aproximadamente 0,66 kWh = 2,376 kJ de energia. A 

quantidade total de energia consumida é uma função tanto da quantidade de líquido a ser 

evaporada como também da eficiência com que o equipamento utiliza a energia fornecida [67]. 

Analisando a Tabela 9, verificamos a tendência para um maior consumo energético no processo 

de granulação em leito fluido em comparação com o consumo energético numa granulação em 

granulador/misturador de alta velocidade com subsequente secagem em estufa de leito fluido. 

Apesar desta desvantagem particular, este não é decerto o único parâmetro a considerar no 

momento da escolha entre ambos os processos de granulação. 
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b) Rendimento 

O Rendimento de um processo é particularmente influenciado pelo tempo de processo e pela 

formulação em causa. Normalmente, processos mais longos apresentam melhores rendimentos. 

Outro fator que influencia o rendimento centra-se no facto de que quanto mais húmido for o 

processo de granulação, maior a perda de material por adesão do produto às paredes. Como seria 

de esperar, esta adesão será também tanto maior quanto maior for a área de superfície da 

câmara de expansão em contacto com o produto [67]. 

c) Limpeza 

Considerando que equipamentos individuais podem ser limpos com recurso a sistemas 

automáticos de limpeza altamente eficientes (WIP (wash in place) ou CIP (clean in place) 

dependendo do produto), a limpeza totalmente automática torna-se mais complicada quanto 

mais a montante e jusante se encontram os equipamentos integrados (Ex: granulador/misturador 

de alta velocidade integrado com estuda de leito fluido) [67]. 

Tabela 9. Comparação entre granulação de alta velocidade e GLF – critérios gerais. 

 

                                                                 
5 Energia gasta apenas na estufa de leito fluido. 

 
 

Granulador/misturador de alta velocidade 
e estuda de leito fluido 

Granulação em 
leito fluido 

Energia (kWh/Kg) 5 <0,25 <0,37 

Rendimento >99% >99% 

Quantidade necessária de 
líquido de granulação 

8-15% 15-30% 

Tempo de processo + ++ 

Tempo de limpeza ++ + 

Número de operadores ++ + 
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Tabela 10. Variáveis para o cálculo dos custos dos diferentes processos. 

Características da Produção Características do Investimento 

Tamanho médio dos lotes Kg Preço dos equipamentos € 

Tempo de produção por lote Horas Tempo de vida do equipamento Anos 

Nº médio de comprimidos por lote Comprimidos/lote Espaço para instalação: 

Nº médio de lotes por campanha Lotes/campanha Área da sala m3 

Nº horas de trabalho disponíveis por dia Horas/dia Piso técnico m3 

Nº dias disponíveis por ano Dias Sala técnica m3 

Nº total de horas disponíveis por ano Horas Custo das zonas de processo €/m3 

Tempo de limpeza entre lotes Horas Custo das zonas técnicas €/m3 

Tempo de limpeza entre diferentes produtos Horas 

 

Nº operadores necessários para a operação - 

Nº operadores necessários para a limpeza - 

Custo por operador €/hora 

Rendimento do processo % 

Preço dos materiais €/Kg 
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2 Objetivo 

O método de granulação em leito fluido é conhecido quer pela indústria farmacêutica quer por 

outras indústrias como um processo de “um só passo”, onde os componentes de uma formulação 

podem no mesmo equipamento sofrer uma pré-mistura, granulação e por fim uma secagem. 

Por esta razão, trata-se de um método que reduz a necessidade de manipulação dos materiais, 

com tempos globais de processo mais reduzidos, comparado com outros métodos de granulação 

por via húmida. 

Apesar dos conceitos básicos deste processo não terem mudado significativamente ao longo dos 

últimos 30 anos, a sua versatilidade tem evoluído em resposta às necessidades emergentes da 

indústria farmacêutica quer no campo regulamentar, quer no campo da otimização/rentabilização 

dos processos por forma a fazer face à crescente competitividade e inovação. 

No atual contexto da indústria farmacêutica, para contornar a abrupta e marcada descida do 

preço dos medicamentos, tornou-se obrigatório avaliar o impacto dos custos inerentes aos 

processos de fabrico sobre a viabilidade económica dos medicamentos e como consequência, o 

desenvolvimento de estratégias de rentabilização dos mesmos. 

Neste sentido, o presente trabalho consistiu numa primeira abordagem do estudo sobre a 

viabilidade da alteração da fase de granulação de um dos medicamentos do portefólio da 

empresa, “Naproxeno 500mg comprimidos”. 

O produto em questão é atualmente fabricado recorrendo a um processo de granulação num 

granulador/misturador de alta velocidade em dois sub-lotes com subsequente secagem de cada 

um deles numa estufa de leito fluido e posterior compressão do granulado obtido. 

No presente trabalho experimental, o passo de granulação realizado num granulador/misturador 

de alta velocidade foi substituído à escala laboratorial por uma granulação em leito fluido, 
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aproveitando a mais-valia de se poder granular e secar o produto num só equipamento, 

pretendendo-se principalmente reduzir os tempos de fabrico e de limpeza. 

Os Fluxograma 2 e 3 resumem ambos os processos de granulação. 

Existem diversos constrangimentos inerentes a todo este processo de desenvolvimento, 

nomeadamente a reduzida disponibilidade dos equipamentos para realização dos ensaios 

(integrados no plano de fabrico da unidade fabril), a limitação de mão-de-obra direta disponível 

para a execução dos mesmos, a dificuldade de articulação com o plano de análises instituído para 

ambos os laboratórios de controlo de qualidade (CQ) e finalmente o imperativo uso racional dos 

materiais (SA e excipientes). Assim, a escolha das variáveis a estudar, fortemente condicionada 

pelo que foi referido anteriormente acabou por se basear fundamentalmente no impacto relativo 

que potencialmente apresentam nas características físico-químicas do granulado e no 

desempenho do processo em si. Salientadas ao longo da bibliografia consultada como variáveis 

que influenciam de forma significativa a qualidade final dos grânulos e reforçado pelo 

conhecimento empírico dos colaboradores envolvidos, foram assim consideradas e avaliadas as 

seguintes variáveis: 

 Quantidade de solução aglutinante adicionada; 

 Caudal de aspersão da solução aglutinante; 

 Temperatura do ar de fluidização.  

A escolha dos níveis das variáveis em estudo foi baseada no conhecimento prático dos 

operadores normalmente alocados ao centro de trabalho em questão tendo em conta a 

capacidade do equipamento. 

Os granulados produzidos à escala laboratorial foram comprimidos com o objetivo de avaliar o 

seu desempenho na obtenção de comprimidos capazes de cumprir com os critérios de aceitação 

que constam da Autorização de Introdução no Mercado do medicamento. 

Os granulados e os respetivos comprimidos foram analisados de acordo com algumas das suas 

características físicas e químicas em parceria com as equipas da área de fabrico e dos laboratórios 

de CQ (Polo Fabril Venda Nova e Loures). 
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Fluxograma 2: A – Granulação em Granulador/Misturador de Alta Velocidade. 

   

Equipamento

Naproxeno Velocidade do granulador 

Diluente Velocidade do misturador

Aglutinante Tempo de mistura

Deslizante

Tempo adição solução aglutinante

Velocidade do granulador 

Velocidade do misturador

Tempo de granulação

Temperatura ar de fluidização

Volume ar fluidização

Temperatura Produto

Tempo Secagem

Impurezas

Densidade Aparente Areada

Densidade Aparente Batida

LOD Mistura Final

Distribuição granulométrica

Aspeto da Mistura Final

Aspeto

Velocidade de compressão Massa Média

Força de pré-compressão Uniformidade de Massa

Força de compressão Dureza

Velocidade do distribuidor Espessura

Profundidade de enchimento Friabilidade

Dissolução

Doseamento

Máquina Rotativa                             

Kilian E150 

(21 punções)

Compressão

Perda por Secagem (LOD)

Rede 1,5mm
Calibração/ 

Tamisação
Abertura de malha

Velocidade de rotação                                

Mistura                                       

Cyclops Lab 

12 min 

Mistura da Fase 

Externa

Velocidade de rotação                                

Tamisação
Rede 0,5mm

Lubrificante

LOD granulado calibrado

Consumo energético←

Tempo de mistura

Tamisação
Rede 0,25mm

Mistura                                       

Cyclops Lab 

3 min 

Mistura Final

Tempo de mistura

Mistura                                          

Cyclops  - 5 min 
Pré-Mistura ←

Diluente

Desagregante

Estuda de Leito 

Fluido 

Ghibli 007

(2 sub-lotes)

Secagem

 Granulador 

Misturador de Alta 

Velocidade                                         

Vortex 250

(2 sub-lotes)

Granulação

←
Solução 

Aglutinante ←

Água Purificada

Aglutinante

Processo Parâmetros Críticos do Processo e Controlo  do Produto

A
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Fluxograma 3: B - Granulação em Leito Fluido. 

 

 

Pelas limitações referidas anteriormente, o processo de preparação dos granulados foi definido 

de acordo com um planeamento fatorial (FD) incompleto com 3 fatores e 2 níveis, (23-1), tendo-se 

preparado apenas metade (23-1=4 lotes) dos lotes previstos num planeamento completo (23=8 

lotes). 

Apesar de o objetivo do presente trabalho ser a obtenção de um granulado que apresente 

características físico-químicas similares às do granulado preparado pelo processo atualmente 

aprovado, algumas características do mesmo só conseguem ser avaliadas adequadamente após 

Equipamento

Naproxeno

Diluente Velocidade de rotação  do granulador e                          

Aglutinante do misturador            

Deslizante Tempo de mistura

Volume da solução aglutinante          

Caudal solução aglutinante

Pressão de atomização

Temperatura e volume do ar de fluidização

Temperatura do produto

Tempo de secagem

Impurezas

Densidade Aparente Areada

Densidade Aparente Batida

LOD Mistura Final

Distribuição granulométrica

Aspeto da Mistura Final

Aspeto

Velocidade de compressão Massa Média

Força de pré-compressão Uniformidade de Massa

Força de compressão Dureza

Velocidade do distribuidor Espessura

Profundidade de enchimento Friabilidade

Dissolução

Doseamento

Máquina Rotativa                             

Kilian E150 

(21 punções)

Compressão

Parâmetros Críticos do Processo e Controlo  do Produto

Tamisação
Rede 0,25mm

Mistura                                       

Cyclops Lab 

3 min 

Mistura Final

Velocidade de rotação                                

Tempo de mistura

Mistura                                       

Cyclops Lab 

12 min 

Mistura da Fase 

Externa

Velocidade de rotação                                
Lubrificante

Tempo de mistura

Abertura de malha
Desagregante

Tamisação
Rede 0,5mm

LOD granulado calibrado

Água Purificada

←
Aglutinante

Rede 1,5mm
Calibração/ 

Tamisação

Diluente

Perda por Secagem (LOD)

Processo

 Granulação em 

Leito Fluido 

Ghibli 007

Granulação/       

Secagem

← Pré-Mistura ← ←

←
Solução 

Aglutinante ←

B
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compressão e caracterização dos comprimidos obtidos, de acordo com as condições de 

processamento usadas no fabrico dos comprimidos e constantes do dossiê de AIM. 

Da análise do planeamento experimental foi possível inferir sobre o efeito das variáveis em 

estudo nos atributos de qualidade do produto orientando para as condições de processo que 

melhor conduzirão à obtenção de granulados capazes de produzir comprimidos que cumpram 

com as especificações que constam em AIM. 

O trabalho experimental foi realizado da seguinte forma: 

1. Definição do DOE e escolha dos níveis das variáveis em estudo; 

2. Definição das restantes condições experimentais: posição da pistola, volume do ar de 

fluidização, temperatura do produto e pressão de atomização; 

3. Fabrico dos 6 Granulados de acordo com o DOE; 

4. Análise dos granulados: densidade aparente areada, densidade aparente batida, índice de 

compressibilidade e razão de Hausner, teor de humidade (após calibração e após mistura 

final), distribuição granulométrica e perfil de impurezas; 

5. Compressão dos 6 Granulados; 

6. Análise dos comprimidos: massa, espessura, dureza, friabilidade, dissolução e 

doseamento. 

7. Análise do planeamento experimental. 

  



 Filipa Alexandra Ferreira Guilherme, 2015 

“Desenvolvimento e otimização da fase de granulação usando a tecnologia de Leito Fluido” | Materiais e 
Métodos 

71 

 

 

3 Materiais e Métodos 

3.1 Materiais 

Na preparação dos granulados foram usados os seguintes materiais: 

 Naproxeno;  

 Diluente; 

 Aglutinante; 

 Deslizante; 

 Desagregante; 

 Lubrificante; 

 Água Purificada (produção interna). 

Todos os materiais usados são comuns ao fabrico do medicamento original. 

Foram adquiridos a fornecedores aprovados segundo a Lista de Fornecedores Aprovados LFA 

0001 (11) e cedidos pela empresa Generis Farmacêutica, S.A. 

Os excipientes e respetivos fornecedores não estão identificados de forma a cumprir com a 

confidencialidade exigida pela empresa. 

3.1.1 Naproxeno 

Segundo o código ATC (Sistema de Classificação Anatómica, Terapêutica e Química) [68], é uma 

molécula pertencente ao Grupo M01AE - Anti-inflamatórios não esteroides, derivados do ácido 

propiónico. Quimicamente designa-se por ácido (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico, cuja 

estrutura química [69, 70] se encontra ilustrada na Figura 21. 
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Figura 21. Estrutura molecular do Naproxeno. 

 

Caracteriza-se por, Tabela 11:  

Tabela 11. Características da molécula de Naproxeno. 

Naproxeno 
(2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico 

Fórmula Química C14H14O3 [69] 

Peso molecular 230,26 [69] 

Aspeto Um pó cristalino, branco ou quase branco [70] 

Ponto de Fusão 152°C a 154°C [69] 

Sistema de Classificação 
Biofarmacêutica (BCS) [71] 

Classe II (baixa solubilidade, elevada permeabilidade) [72] 

Solubilidade em água Praticamente insolúvel em água [70] 

Solubilidade em etanol e 
metanol 

Solúvel no etanol a 96% e no metanol [70] 

Estabilidade 
As preparações comercialmente disponíveis deverão ser armazenadas à 

temperatura ambiente devidamente fechadas e protegidas da luz, Deverá ser 
evitada a exposição de suspensões a temperaturas que excedam os 40°C [69] 
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3.2 Planeamento/Conceção Experimental (DOE) 

Para a avaliação dos efeitos dos fatores na qualidade dos grânulos, diferentes abordagens 

experimentais podem ser aplicadas, sendo o planeamento fatorial uma das ferramentas mais 

usadas. De forma a contornar a necessidade da realização de um elevado número de 

experiências, muitos investigadores recorrem a fatoriais fracionados [7, 73, 74]. 

O processo de preparação dos granulados, como já referido anteriormente, foi definido de acordo 

com um planeamento fatorial incompleto (FD) com 3 fatores e 2 níveis (23-1). A Tabela 12 

descreve a matriz de planeamento (design matrix) do fatorial completo e a Tabela 13 os lotes 

efetivamente preparados - apenas metade (23-1=4 lotes) dos lotes previstos num planeamento 

completo, (23=8 lotes). 

Tabela 12. Matriz de planeamento (design matrix) 
de um fatorial completo, com 3 fatores e 2 níveis. 

Experiência A B C 

(1) -1 -1 -1 

a 1 -1 -1 

b -1 1 -1 

ab 1 1 -1 

c -1 -1 1 

ac 1 -1 1 

bc -1 1 1 

abc 1 1 1 

 
 
Tabela 13. “Design matrix” & Matriz Experimental – A – Temperatura ar de fluidização; B – Quantidade 
solução aglutinante e C – Caudal de aspersão. 

Experiência A B C 
 

Ordem Exper. 
A  

(°C) 
B  

(mL) 
C  

(mL/min) 

(1) -1 -1 -1   4 (1) 65 1800 88 

ab 1 1 -1   2 ab 75 2500 88 

ac 1 -1 1   3 ac 75 1800 110 

bc -1 1 1   5 bc 65 2500 110 

Ponto central 2 
(CP2) 

0 0 0 
  6 CP2 70 2150 98 

Ponto central 1 
(CP1) 

0 0 0 
  1 CP1 70 2150 98 

A escolha da fração a ser executada experimentalmente foi baseada no pressuposto de que a 

interação de 3 níveis (ABC) é inexistente ou insignificante quando comparada com o efeito dos 

fatores e/ou interação de 2 níveis [73]. Este pressuposto, apesar de geralmente aceite e referido 

em praticamente todos os textos que abordam os planeamentos fatoriais, não é consensual [75]. 



 Filipa Alexandra Ferreira Guilherme, 2015 

“Desenvolvimento e otimização da fase de granulação usando a tecnologia de Leito Fluido” | Materiais e 
Métodos 

74 

 

Este tipo de planeamento experimental (DOE) permite avaliar o efeito médio de cada um dos 

fatores selecionados, bem como as interações existentes entre 2 e 3 fatores [74]. Assim, 

executou-se o conjunto de ensaios correspondentes às condições experimentais com a interação 

“ABC=-1“ ao qual se adicionaram duas condições adicionais correspondentes às coordenadas 

centrais (CP1 e CP2). Estes dois lotes adicionais permitiram avaliar a adequabilidade do modelo 

linear bem como estimar a variabilidade experimental. A composição dos lotes preparados 

encontra-se indicada na Tabela 13 sob a forma codificada (“Design matrix”) e com os valores 

experimentais (Matriz Experimental). 

A execução de apenas metade das experiências correspondente ao planeamento fatorial 

completo tem como consequência a perda de informação relativamente às interações e o seu 

confundimento com o efeito dos fatores. Assim, no planeamento fatorial incompleto (23-1) 

realizado, observam-se os seguintes confundimentos: 

Tabela 14. Fatores confundidos com Interações. 

Fator Interação 

A -BC 

B -AC 

C -AB 

Exemplificando, e de acordo com a tabela acima, o efeito médio do fator A encontra-se 

confundido com o efeito da interação BC. Assim, não podemos distinguir se um determinado 

efeito se deve exclusivamente ao fator A, à interação do fator B com o fator C ou aos dois. É o 

preço a pagar pela redução do esforço experimental [74]. 

Os efeitos são calculados para cada característica avaliada, recorrendo às equações abaixo 

incluídas, nas quais (1), ab, ac e bc representam o resultado da característica em estudo, obtido 

para os ensaios correspondentes. 

EPA = −EPBC =
(ab + ac) − ((1) + bc)

2
 Equação 9 

 

EPB = −EPAC =
(ab + bc) − ((1) + ac)

2
 Equação 10 

 

EPC = −EPAB =
(ac + bc) − ((1) + ab)

2
 Equação 11 

Para a realização dos cálculos e dos gráficos resultantes utilizou-se o Microsoft Excel™, versão 

2011.  
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3.3 Análise dos Componentes Principais (PCA) 

Para além da análise do planeamento experimental e consequente cálculo dos efeitos principais, 

procedeu-se também à análise dos componentes principais (PCA). 

A PCA permite transformar um conjunto de variáveis originais, intercorrelacionadas, num novo 

conjunto de variáveis não correlacionadas: os Componentes Principais. O seu objetivo mais 

imediato é verificar se existe um pequeno número dos primeiros componentes principais que seja 

responsável por explicar uma proporção elevada da variação total associada ao conjunto original. 

Esta análise/processamento permite reduzir a dimensionalidade dos resultados originais e 

consequentemente uma mais fácil interpretação dos mesmos. Apresenta ainda a vantagem de 

permitir identificar variáveis (ou informação) redundante [76, 77]. 

Utilizou-se o software Unscrambler IX (CAMO Software AS, Norway) para o cálculo dos PCA e o 

MS Excel para a construção dos gráficos. 
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3.4 Produção dos Granulados 

O tamanho dos ensaios dos granulados, preparados nas diferentes condições experimentais, foi 

de aproximadamente 2 Kg, com a composição quantitativa descrita na Tabela 15. 

Tabela 15. Fórmula quantitativa, por comprimido.  

Material Fórmula Quantitativa 

  mg % 

Substância ativa 

Naproxeno 500,00 75,80 

Excipientes 

Diluente 80,00 12,10 

Aglutinante 30,00 4,50 

Deslizante 5,00 0,76 

Desagregante 40,00 6,10 

Lubrificante 5,00 0,76 

Água Purificada* - - 

Total 660 100,0 

*Eliminada durante o processo 

De acordo com o DOE, foram preparados 6 granulados, Tabela 13, num granulador de leito fluido 

à escala laboratorial Ghibli 0071, Figura 22-A. 

 

Figura 22. Equipamento empregue na preparação dos granulados. 
A - Granulador de Leito Fluido Ghibli 007; B Misturador Cyclops Lab.1 

A solução aglutinante foi preparada dissolvendo a quantidade de aglutinante no volume indicado 

para cada experiência. De seguida, os diversos materiais que compõem a fase interna dos 

A 

B 
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grânulos (naproxeno, diluente, aglutinante e deslizante) foram colocados na bacia do granulador 

de leito fluido e misturados durante aproximadamente 15min (tempo aproximado para atingir a 

temperatura para início da aspersão). 

A aspersão da solução aglutinante (pressão de atomização 2,0 bar) foi feita em intervalos mais ou 

menos regulares, por forma a controlar o TH do produto evitando sobre-molhagem, aglomeração 

e o possível colapso do leito fluidizado, tendo como ponto de referência a temperatura do 

produto. O esquema adotado consistiu em iniciar a aspersão sempre que a temperatura do 

produto se situava entre os 39-43 °C e interromper a mesma sempre que esta atingia os 28-31 °C 

até ao esgotamento total da solução aglutinante.  

Após aspersão da totalidade da solução aglutinante, procedeu-se à secagem do granulado até 

obtenção de um TH no final da secagem entre 2,5% - 2,8%, intervalo este definido como o 

intervalo ótimo para uma boa compressão tendo em conta o histórico do produto (especificação 

para o LOD - 0,5 - 3,0%)6. 

Na Tabela 16, estão representados pela ordem de realização dos ensaios, os tempos de processo, 

os níveis das variáveis e a duração média dos tempos de aspersão e de secagem de cada ensaio.  

Tabela 16. Visão global dos ensaios. 

  Níveis das Variáveis  

Ensaio 
Tempo 

Processo 
Temperatura 

Quantidade 
Solução 

Aglutinante 

Caudal de 
Aspersão 

Intervalo 
Aspersão 

Intervalo 
Secagem 

1 1h42min - - - 3-3,5min 4,5-5min 

4 2h37min -1 -1 -1 3,5-4min 5,5-6min 

3 54min 1 -1 1 3,5-4min 3,5-4min 

2 1h20min 1 1 -1 4,5-5min 3,5-4min 

5 2h50min -1 1 1 3-3,5min 5,5-6min 

6 1h34min - - - 3-3,5min 4-4,5min 

A negrito os pontos centrais da conceção experimental. 

Após a secagem, procedeu-se à calibração manual dos granulados através de uma rede de 1,5 mm 

de abertura de malha6.  

Os excipientes que compõem a fase externa (desagregante e diluente), após tamisação por uma 

rede de 0,5 mm6 foram adicionados ao granulado calibrado e procedeu-se à mistura dos mesmos 

durante 12 minutos6 no misturador Cyclops Lab1, Figura 22 B.  

Por fim, o lubrificante foi tamisado por uma rede de 0,25 mm6 de abertura de malha, adicionado à 

mistura anterior e misturado durante 3 minutos6 no misturador Cyclops Lab1.  

                                                                 
6 Conforme dossiê de AIM. 
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3.5 Caracterização dos Granulados 

Os seis granulados foram caracterizados através da avaliação dos parâmetros físico-químicos 

normalmente empregues, nomeadamente as densidades aparentes areada e batida, a 

distribuição granulométrica, a perda por secagem e o teor de impurezas presentes. A partir das 

densidades, foram calculados o índice de compressibilidade e a razão de Hausner. Estas 

propriedades e respetivas unidades encontram-se indicadas na Tabela 17. 

Tabela 17. Atributos selecionados para a caracterização dos grânulos (variáveis dependentes). 

Propriedade Unidade 

Densidade aparente areada (BD) g/cm3 

Densidade aparente batida (TaD) g/cm3 

Razão de Hausner - 

Índice de compressibilidade (Carr) % 

Perda por secagem (LOD) % 

Distribuição granulométrica % 

Teor de impurezas % 

 

3.5.1 Densidade Aparente Areada e Densidade Aparente 
Batida 

O método utilizado para determinação da densidade aparente areada (BD) e aparente batida 

(TaD) foi realizado de acordo com o descrito pela FP9 (2.9.15) Volume Aparente [78]. 

Nestas determinações utilizou-se uma proveta de vidro de 250cm3, classe A, graduada de 2 em 2 

cm3 e um dispositivo automático para realizar os batimentos (Densímetro Varian)1. 

3.5.2 Compressibilidade e Escoamentos dos Grânulos – 
Índice de Compressibilidade & Razão de Hausner 

O índice de compressibilidade (Carr) e a razão de Hausner (Haus) foram calculados a partir das 

densidades aparentes antes e após o batimento de acordo com a Farmacopeia Portuguesa 9 

(2.9.36) Escoamento de Pós [36] conforme as equações 2 e 3 (vide secção 1.6.1 página 32) 

respetivamente. 

3.5.3 Teor de Humidade – Ensaio de Perda por Secagem  
(LOD) 

O ensaio de perda por secagem foi realizado após calibração do granulado à saída da estufa de 

leito fluido e após a mistura final, de acordo com o indicado na Tabela 18. 
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Tabela 18. Ensaio para determinação do teor de humidade. 

Ensaio Equipamento 
Parâmetros do 

Ensaio 6 
Especificação6 

Perda por Secagem 
(LOD) 

Balança de 

Halogénio1 

70 °C durante 15min 
≈ 2,5g 

Após Secagem entre 0,5% e 3,0% 

Após Mistura Final inferior a 4% 

 

3.5.4 Granulometria 

Os ensaios de granulometria foram realizados pelos colaboradores do laboratório do CQ do Polo 

Fabril de Loures. 

Foram utilizados para o referido ensaio os tamises com as seguintes aberturas de malha: 25 µm, 

63 µm, 106 µm, 125 µm, 180 µm, 250 µm, 500 µm (de acordo com a disponibilidade de tamises 

do Laboratório de CQ), nas seguintes condições: 

Tabela 19. Ensaio para determinação da granulometria. 

Ensaio Equipamento Parâmetros do Ensaio  

Granulometria Tamisador vibratório Retsch Vibrotronic Typ VE 1 

Amostra ≈ 75 g 

Tempo vibração: 5 minutos 

Amplitude de movimento: 1,5mm 
 

A análise da granulometria baseou-se em 2 parâmetros, indicadores do tamanho médio e da 

amplitude da distribuição, calculados após a determinação experimental da massa de granulado 

retido em cada tamis onde temos: 

 O tamanho mediano (d50): medida normalmente usada para definir a dimensão média 

das partículas de pós e granulados e que correspondente a 50% da massa do granulado; 

 Fração de granulado com grânulos de diâmetro acima de 125 µm (m125): O m125 foi 

escolhido para fornecer uma indicação da dispersão de tamanho, isto é, da amplitude da 

distribuição de tamanho das partículas e por ter sido aquele que apresentou a melhor 

capacidade discriminativa entre os granulados produzidos. 

 

3.5.5 Impurezas 

Apesar da análise das impurezas ser feita sobre os comprimidos obtidos, esta variável foi utilizada 

na avaliação dos granulados por se considerar que o aparecimento de impurezas está 

diretamente relacionado com os fenómenos associados ao processo de granulação, 

nomeadamente devido à temperatura e à presença de água. 

Todos os ensaios foram realizados pelos colaboradores do Laboratório do CQ do Polo Fabril da 

Venda Nova mediante a disponibilidade dos mesmos tendo em conta o procedimento de análise 

que consta no Dossiê de AIM. 
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3.6 Produção dos Comprimidos 

Cada um dos granulados preparados foi comprimido na máquina de compressão rotativa usada 

no fabrico dos lotes de tamanho industrial (IMA Kilian E150) com 21 estações de compressão1), 

tendo como referência as especificações de controlo em processo que constam da AIM e 

reproduzidas na Tabela 20. 

Tabela 20. Controlo dos Comprimidos (variáveis dependentes). 

Atributos dos comprimidos Especificações Equipamento 

Massa Média 660,0 mg ± 5 % (627,0 mg – 693,0 mg) 

Erweka Multicheck 1 
Uniformidade de Massa 

T1 = 660,0 ± 5,0 % (627,0 mg – 693,0 mg)   
T2 = 660,0 ± 10,0% (610,5 mg – 709,5 mg) 

Dureza ≥ 60 N 

Espessura 5,00 – 6,00 mm 

Friabilidade ≤ 1,0 % (25 pm, 4 min) Friabilómetro Erweka 1 

 

Os granulados foram comprimidos na máquina de compressão no final de uma campanha de lotes 

industriais de Naproxeno 500mg. 

Após avaliação das características destes primeiros comprimidos obtidos sob as mesmas 

condições de compressão dos lotes industriais com o objetivo de discriminar as principais 

diferenças entre os granulados, foi feita uma nova afinação na máquina de compressão por forma 

a tentar cumprir com os parâmetros em estudo (massa, dureza e espessura) de acordo com os 

limites de aceitação. Finalmente procedeu-se à compressão da totalidade dos granulados a uma 

velocidade de 60.000 comprimidos/hora (velocidade média de compressão dos lotes industriais). 

No final, foi recolhida uma amostra aleatória que foi enviada para o CQ. 
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3.7 Caracterização dos Comprimidos 

No final da compressão de cada granulado, foram recolhidos 100 comprimidos ao acaso que 

foram usados para a sua caracterização, avaliando-se: 

 Massa, dureza e espessura individual e médias; 

 Friabilidade; 

 Dissolução. 

 

3.7.1 Massa, Dureza e Espessura dos comprimidos 

Após a compressão dos granulados, procedeu-se à recolha aleatória de uma amostra constituída 

por aproximadamente 100 comprimidos. Estes foram colocados no aparelho de multifunções que 

efetuou a medição para cada comprimido, da respetiva massa, espessura e dureza. 

Todos os ensaios foram realizados no aparelho de multifunções, Erweka Multicheck1, (Erweka, 

GmbH, Germany), Figura 23.  

 
Figura 23. Erweka Multicheck. 1 
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3.7.2 Friabilidade 

A determinação da Friabilidade foi realizada de acordo com o descrito pela Farmacopeia 

Portuguesa 9 (2.9.7) Friabilidade dos comprimidos não revestidos [79], recorrendo a um 

friabilómetro Erweka1. 

3.7.3 Dissolução 

Todos os ensaios foram realizados pelos colaboradores do Laboratório do CQ de acordo com os 

procedimentos analíticos constantes do Dossiê de AIM. 

Foram utilizados para a realização dos ensaios de dissolução os equipamentos Sotax AT7S V31 

tendo as amostras sido quantificadas recorrendo a um espectrofotómetro Hitachi U281. 

Estes ensaios foram realizados mediante a disponibilidade do Laboratório do CQ do Polo Fabril 

Venda Nova. 
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4 Resultados e Discussão 

4.1 Caracterização e análise dos Granulados 

Como referido anteriormente os granulados foram caracterizados de acordo com os seguintes 

parâmetros: 

 Densidades aparente areada e batida; 

 Índice de compressibilidade e razão de Hausner; 

 Teor de humidade após calibração do granulado e após mistura final; 

 Granulometria (consultar Tabela 30 a Tabela 35, Capítulo 8, ANEXOS): 

o Tamanho mediano; 

o Percentagem (massa) de partículas acima de 125 µm; 

 Impurezas totais. 

Foi feita a análise em paralelo de um lote industrial, designado de “controlo”. 

A Tabela 21 reúne os resultados obtidos para todos os ensaios e para o lote controlo. 

A Tabela 22 representa os efeitos médios dos fatores em estudo nas características dos 

granulados que foram avaliadas. 
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Tabela 21. Caracterização dos granulados. 

Experiência Nº 
Tin  
(°C) 

Vsol 
(mL) 

Csol 
(mL/min) 

BD 
(g/cm3) 

TD 
(g/cm3) 

IC 
(%) 

Haus 
LODi  
(%) 

LODii  

(%) 
d50  
(µm) 

m125  
(%) 

Imp  
(%) 

4 -1 -1 -1 0,476 0,644 26,09 1,35 2,98 1,78 51,3 36,7 0,02 

2 1 1 -1 0,491 0,682 28,01 1,39 3,02 1,87 41,4 30,9 0,00 

3 1 -1 1 0,447 0,621 28,02 1,39 3,24 2,01 38,8 31,3 0,00 

5 -1 1 1 0,360 0,461 21,91 1,28 3,31 2,50 65,5 29,8 0,02 

6 0 0 0 0,515 0,696 26,00 1,35 2,97 1,88 76,4 42,3 0,08 

1 0 0 0 0,543 0,754 27,98 1,39 3,00 1,98 111,1 51,2 0,00 

Controlo - - - 0,568 0,710 20,00 1,25 2,79 2,01 87,5 40,5 0,02 

A negrito os pontos centrais da conceção experimental. 
 

Tin – Temperatura do ar de fluidização; Vsol – Volume da solução aglutinante; Csol – Caudal de aspersão da solução aglutinante, 
BD – Densidade aparente areada; TD – Densidade aparente batida; IC – Índice de compressibilidade; Haus – Razão de Hausner;  

LODi – Teor de humidade após calibração do granulado; LODii – Teor de humidade após mistura final, 
d50 – Tamanho mediano; m125 – percentagem de partículas acima de 125 µm; Imp – Impurezas. 
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4.1.1 Aspeto dos granulados à saída da estufa de leito 
fluido 

Como resultado das diferentes condições operativas definidas para a produção dos diversos 

granulados são visíveis as diferenças no seu aspeto, à saída da estufa de leito fluido, quando 

colocados sobre a rede de calibração (Figura 24 a Figura 29). 

 

 
Figura 24. Granulado Ensaio 1 

 
Figura 25. Granulado Ensaio 2 

 
Figura 26. Granulado Ensaio 3 

 

 
Figura 27. Granulado Ensaio 4  

 

 
Figura 28. Granulado Ensaio 5 

 
Figura 29. Granulado Ensaio 6 

As diferenças detetadas parecem estar fortemente relacionadas com o equilíbrio 

molhagem/secagem dos sistemas em função das diferentes condições operativas. 

Assim, salienta-se a formação de grandes aglomerados nos ensaios 3 e 5 como resultado do 

desequilíbrio entre a molhagem e a secagem, onde no primeiro caso, apesar de se ter trabalhado 

no nível +1 (75°C) da variável temperatura, esta não foi suficiente para compensar o elevado 

caudal (110mL/min) usado para aspersão da solução aglutinante, levando à formação de 

aglomerados de grandes dimensões (superiores a 15mm), enquanto no ensaio 5, a sua presença 

se deveu à combinação de um elevado caudal de aspersão da solução aglutinante (110mL/min), 

de um maior volume de solução aglutinante (2500 mL) e de um nível baixo da variável 

temperatura (65°C). 
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Nos granulados 2 e 4 são igualmente visíveis aglomerados embora de menores dimensões 

supondo um maior equilíbrio molhagem/secagem em comparação com os ensaios anteriores. No 

ensaio 2, apesar do maior volume de solução aglutinante adicionado ao sistema (2500 mL) a 

maior temperatura (75°C) combinada com o baixo caudal de aspersão (88mL/min) diminuíram a 

tendência para a formação de grandes aglomerados durante a granulação, tendo-se verificado 

semelhante equilíbrio no ensaio 4 cujas condições corresponderam ao nível -1 de todas as 

variáveis em estudo, nomeadamente 65°C, 1800 mL e 80mL/min. 

Por fim, os ensaios 1 e 6 apresentam um aspeto mais uniforme com menor desequilíbrio no 

processo de molhagem/secagem e por isso uma quase inexistência de aglomerados com as 

dimensões verificadas nos ensaios anteriores confirmando que a combinação dos níveis das 

diferentes variáveis se aproximou do melhor equilíbrio molhagem/secagem durante os processo 

de granulação (70°C, 2150 mL e 98mL/min). 
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4.1.2 Análise do DOE 
 

a) Cálculo dos Efeitos Principais 

Os efeitos principais, ou efeitos médios, refletem a alteração da característica em análise quando 

o fator é mudado do seu nível baixo (-1) para o nível alto (+1).  

Como referido anteriormente na secção 3.2 (página 73), os efeitos dos fatores encontram-se 

confundidos com os efeitos de interações, pelo que é necessária precaução na interpretação dos 

resultados. A existência de interação é facilmente percetível quando os resultados são 

apresentados graficamente. Assim, quando os dois segmentos de reta que unem os pares de 

resultados não são paralelos, pode-se concluir que existe interação entre as variáveis 

representadas, indicando que a resposta em estudo não pode ser prevista pela simples soma 

algébrica do efeito das duas variáveis em questão. A presença de interação é notória em qualquer 

dos gráficos da Figura 32 e praticamente inexistente nos gráficos da Figura 33 (vide página 89). 

A Tabela 22 indica os efeitos principais (ou médios) dos fatores em estudo, para as diversas 

características medidas. 

Tabela 22. Efeitos médios dos fatores em estudo nas características avaliadas dos granulados. 

Fator 
BD  

(g/cm3) 
TD 

 (g/cm3) 
IC  

(%) 
Haus 

LODi  

(%) 
LODii 

(%) 
d50 
(µm) 

m125 
(%) 

Imp 
 (%) 

A (-BC)  Tin 0,051 0,099 4,0% 0,07 0,05% -0,20% -18,3 -2,2 -2,15% 

B (-AC)  Vsol -0,036 -0,061 -2,1% -0,04 -0,01% 0,29% 8,4 -3,7 -0,15% 

C (-AB)  Csol -0,080 -0,122 -2,1% -0,04 0,28% 0,43% 5,8 -3,3 -0,15% 

A – Tin: Temperatura do ar de fluidização, B – Vsol: Volume da solução aglutinante, C – Csol: Caudal da 
solução aglutinante. 

 

Assim, por exemplo, o fator A apresenta um efeito principal de -18,3 µm no d50 (tamanho 

mediano) o que significa que ao passarmos a temperatura de 65°C para 75°C, diminuímos em 

média o tamanho mediano em 18,3 µm. Este efeito pode explicar-se pelo previsível aumento da 

capacidade de secagem do sistema quando passamos do nível -1 para o nível 1, impedindo a 

formação de grânulos de maiores dimensões resultando por isso numa tendência para diminuição 

do valor de d50. Por outro lado, os fatores B e C apresentam um efeito principal contrário, o que 

significa que ao usarmos 2500mL em vez de 1800mL e 110mL/min em vez de 88mL/min 

aumentamos o tamanho mediano em média 8,4 µm e 5,8 µm, respetivamente. Este efeito, menos 

intenso que o da temperatura e de magnitude pouco relevante do ponto de vista prático, pode 

estar relacionado com o maior impacto que estas duas variáveis desempenham no equilíbrio 

molhagem/secagem quando se encontram no seu nível alto. O facto de se estar a trabalhar com 

maior caudal ou maior quantidade de solução aglutinante parece levar à formação de maiores 

aglomerados os quais, após consolidação contribuem para o aumento do tamanho mediano.
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Figura 30. Ilustração do efeito da temperatura do ar de entrada (A) do volume de solução aglutinante (B) e do caudal de aspersão (C) na densidade aparente areada do 

granulado. 
 

 
Figura 31. Ilustração do efeito da temperatura do ar de entrada (A) do volume de solução aglutinante (B) e do caudal de aspersão (C) na densidade aparente batida do 

granulado. 
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Figura 32. Ilustração do efeito da temperatura do ar de entrada (A) do volume de solução aglutinante (B) e do caudal de aspersão (C) no índice de compressibilidade. 

 
 

 
Figura 33. Ilustração do efeito da temperatura do ar de entrada (A) do volume de solução aglutinante (B) e do caudal de aspersão (C) na perda por secagem após calibração. 
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Figura 34. Ilustração do efeito da temperatura do ar de entrada (A) do volume de solução aglutinante (B) e do caudal de aspersão (C) no tamanho mediano do granulado. 

 
 

 
Figura 35. Ilustração do efeito da temperatura do ar de entrada (A) do volume de solução aglutinante (B) e do caudal de aspersão (C) na percentagem (massa) de partículas 

acima dos 125 µm. 
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Da análise dos gráficos da Figura 30 e Figura 31, verificamos que são obtidas maiores densidades 

aparentes areadas e batidas quando é usada maior temperatura e menores caudal e volume de 

solução aglutinante. Para um menor caudal, não se verificam diferenças significativas em ambas 

as densidades sempre que a temperatura e o volume de solução se encontram simultaneamente 

no mesmo nível, retratando a importância do equilíbrio entre estes dois fatores no processo de 

molhagem/secagem.  

Da interpretação dos gráficos da Figura 32, verifica-se que para temperaturas maiores de ar de 

entrada (75°C), o IC não sofre alteração independentemente do caudal ou volume de solução 

aglutinante adicionada durante a granulação. No entanto, para temperaturas menores (65°C) o IC 

diminui quando são usados maiores caudais e volumes de solução aglutinante (confirmado pelo 

efeito principal de -2,1%). Este comportamento parece traduzir o maior efeito que a temperatura 

desempenha nesta característica, conseguindo sobrepor-se ao efeito que uma maior quantidade 

de solução aglutinante ou maior caudal pudessem ter. Sendo o índice de compressibilidade 

utilizado de um modo geral para classificar o escoamento de pós, este poderia ser igualmente 

usado como elemento de caracterização do comportamento dos granulados em estudo. 

Verificou-se contudo, que estes valores numéricos não corresponderam à performance dos 

granulados observada durante as respetivas compressões. Assim, será dada menor relevância ao 

IC e à razão de Hausner visto que ambos os índices falharam na sua capacidade preditiva de 

avaliação das propriedades e qualidades dos granulados em estudo, nomeadamente no que 

respeita ao escoamento. 

Interpretando os resultados da Figura 33, verificamos o elevado efeito do caudal no LOD após 

calibração (concordante com o efeito principal de 0,28%), sendo por isso necessário, para a 

obtenção de LOD’s mais baixos, executar o processo com menor caudal. O “grande” efeito desta 

variável, bastante visível nos ensaios 3 e 5 (nível +1, 110mL/min) que apresentaram maiores 

LOD’s após calibração, parece dever-se ao facto de o maior nível de temperatura (75°C), como no 

caso do ensaio 3, não ser suficiente para compensar e equilibrar a elevada molhagem pelo maior 

caudal de solução aglutinante. No caso do ensaio 5, o maior LOD deveu-se à criação das condições 

ideais para uma maior molhagem, como sendo, baixa temperatura e grande volume de solução 

aglutinante combinados com o maior caudal.  

Apesar de todos os ensaios terem sido dados por terminados, após a obtenção de um LOD entre 

os 2,5% e os 2,8% verificou-se um aumento do mesmo, em todos eles, com maior relevância nos 

ensaios 3 e 5, após as respetivas calibrações.  
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Pelo facto de a recolha das amostras (através da sonda de colheita) não ser representativa do 

granulado, pois os aglomerados de maiores dimensões (mais molhados e mais densos) são mais 

dificilmente fluidizados e por isso recolhíveis pela sonda, o LOD medido no final da fase de 

secagem mostrou não ser o LOD real e final dos granulados. Após calibração, os granulados que 

apresentavam à saída da estufa, aglomerados de maiores dimensões, ensaios 3 e 5 (Figura 26 e 

Figura 28), viram o seu LOD incrementado como consequência da quantificação da humidade 

presente no interior desses mesmos aglomerados.  

Assim, de forma a evitar este fenómeno, pela análise dos gráficos da Figura 33 é aconselhável 

trabalhar com menor caudal, sendo contudo indispensável, para assegurar estes resultados fazer 

variar a temperatura e volume simultaneamente nos mesmos níveis, confirmando mais uma vez a 

importância destas duas variáveis (volume de solução e temperatura do ar de entrada) no 

equilíbrio molhagem/secagem no processo de granulação. 

A representação gráfica dos resultados obtidos, na Figura 36, permite uma interpretação 

adequada da situação observada. Verificamos assim que ao usarmos maior caudal, o diâmetro 

médio dos grânulos diminui acentuadamente com o aumento da temperatura 

independentemente do volume de solução utilizado, traduzindo o marcado efeito da temperatura 

no equilíbrio molhagem/secagem. Assim, se se pretende obter granulados com maiores valores 

de d50, as condições experimentais que melhor permitem atingir este objetivo são uma baixa 

temperatura e ambas as variáveis volume e caudal nos seus maiores níveis. Isto deve-se à grande 

influência das variáveis caudal e volume, na molhagem, promovendo a agregação das partículas. 

O aumento da temperatura leva à marcada diminuição do tamanho mediano por impedir a 

determinada altura, a continuação da aglomeração fazendo prevalecer a secagem dos 

aglomerados já formados. 

No que diz respeito à quantidade de granulado com grânulos de dimensão superiores a 125µm, 

Figura 37, quando trabalhamos com um caudal elevado, a quantidade destes grânulos diminui 

independentemente da temperatura e volume de solução utilizados. Parecendo um pouco 

contraditório, visto que com maior caudal existe maior capacidade de molhagem, o marcado 

papel da variável caudal assume a determinada altura um efeito contrário pois devido à formação 

de grânulos progressivamente maiores que, por não ser atingido um equilíbrio na 

molhagem/secagem, terminam o processo de granulação demasiado húmidos e por isso não 

consolidados, na fase posterior de calibração, são facilmente destruídos. Este aumento durante o 

processo de granulação é desta forma fictício. Assim, um equilíbrio entre os níveis das 3 variáveis, 

volume de solução, caudal e temperatura é fundamental para garantir uma correta 

molhagem/secagem de forma a consolidar os grânulos que se vão formando durante o processo, 
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conferindo-lhes resistência mecânica que lhes permita sobreviver à fase de calibração. Conforme 

mostram os resultados, os maiores valores para o m125 foram registados no ensaio 4, onde se 

utilizaram os níveis menores em todas as variáveis.  

b) Substâncias aparentadas 

Pela pouca capacidade discriminatória demonstrada por esta característica, optou-se pela não 

inclusão da mesma na discussão relativa à avaliação da qualidade de cada granulado bem como 

da influência das variáveis em estudo sobre a mesma. 

Como se pode ver pela Tabela 23, as impurezas quantificadas assumem valores pouco 

significativos, cumprindo em todos os ensaios com as especificações constantes em dossiê de 

AIM. 

Os resultados obtidos permitem confirmar que o processo de granulação em estudo, 

independentemente da temperatura do ar de fluidização, da quantidade de solução aglutinante 

ou do tempo de processo, não promove a degradação da substância ativa. 

Tabela 23. Impurezas Totais. 

Experiência 
Nº 

Impureza 
1  

≤0,3% 

Impureza 
2  

≤0,5% 

Impureza 
3  

≤0,5% 

Impureza 
4  

≤0,5% 

Impureza 
5  

≤0,3% 

Impureza 
6  

≤0,5% 

Qualquer 
outra 

Impureza 
≤0,5% 

Impurezas 
Totais 
≤2,0% 

4 ND ND ND ND ND ND 0,023% 0,023% 

2 ND ND ND ND ND ND ND ND 

3 ND ND ND ND ND ND ND ND 

5 ND ND ND ND ND ND 0,02 0,02 

6 ND ND ND 0,063% ND ND 0,019% 0,082% 

1 ND ND ND 0,01% ND ND ND 0,01% 

Controlo ND ND ND 0,02% ND ND ND 0,02% 

A negrito os pontos centrais da conceção experimental. 
ND – Não detetável 

Os resultados acima descritos para as impurezas estão em linha com os resultados obtidos para o 

doseamento que, em todos os ensaios cumpriram com o intervalo de especificação 95-105%, 

dado que o balanço de massa (substância ativa e impurezas) se mantém constante. 
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4.1.3 Análise de Componentes Principais 

A interpretação do(s) resultado(s) do PCA é qualitativa, ao invés do que acontece com a conceção 

experimental (DOE) onde podemos calcular os efeitos médios de cada variável independente 

(fatores do processo, no caso presente), nas diversas variáveis dependentes [80, 81]. 

 
Figura 36. Representação dos granulados preparados no novo sistema de coordenadas dos componentes 

principais (A-Scores) e influência das variáveis originais (B-Loadings) no novo sistema. 
 

 
Figura 37. Representação dos granulados preparados no novo sistema de coordenadas dos componentes 

principais (A-Scores) e inclusão das variáveis independentes ( círculos) na representação da influência das 
variáveis originais ( quadrados) (B-Loadings) no novo sistema. 

 

A representação gráfica Figura 36, dos dois primeiros componentes principais que, no caso 

presente, explicam aproximadamente 90% da variância total, permite discriminar os granulados 

preparados e as suas características físico-químicas. 
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Observamos no gráfico dos scores, ao longo do eixo horizontal (correspondente ao PC1) 2 

granulados na metade direita (ensaios 3 e 5) que apresentam maior LODi e LODii, bem como 

menores d50, m125, BD, TD, IC e Haus. Na metade esquerda do gráfico A, encontramos os 

restantes ensaios (1, 2, 4 e 6) com características inversas (relativamente ao PC1 e aos ensaios 3 e 

5), isto é, menores LOD’s e maiores d50, m125, BD, TD, IC e Haus (conforme resultados 

apresentados na Tabela 21). 

Tendo como referência o lote controlo, se considerarmos que são desejáveis maiores d50 e m125 

(aliás com loadings muito semelhantes) e menores LOD’s devemos escolher os granulados 1 e 6 

pois correspondem ao quadrante onde se encontram as referidas variáveis originais (PC1). Os 

granulados aparentemente menos desejáveis seriam os 2, 3, 4 e 5. 

Ao incluirmos as variáveis independentes na análise de componentes principais, Figura 37, 

comprovamos que a temperatura do ar de fluidização tem um efeito oposto ao do volume e do 

caudal da solução de aglutinação nas características físico-químicas avaliadas. Assim, quanto 

maior a temperatura, menores são os LOD’s e maiores as densidades e o índice de 

compressibilidade, conforme os resultados anteriormente discutidos na secção 1.4.2 Análise do 

DOE. A introdução das variáveis independentes não altera de modo significativo a localização dos 

ensaios no novo sistema de coordenadas (gráfico A) nem a contribuição relativa das 

características dos granulados, pelo que a interpretação atrás efetuada se mantém válida. 
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4.2 Caracterização e análise dos Comprimidos 

Os comprimidos foram caracterizados de acordo com os seguintes parâmetros: 

 Massa; 

 Espessura; 

 Dureza; 

 Friabilidade; 

 Dissolução. 

Foi feita a análise em paralelo de um lote industrial, designado de “controlo”. 

A Tabela 24 compila os resultados obtidos para todos os ensaios e para o lote controlo. 

4.2.1 Massa, Espessura e Dureza 

As determinações da massa individual dos comprimidos, da sua espessura e resistência ao 

esmagamento foram realizadas de acordo com o descrito no capítulo “Material e Métodos”. Os 

resultados obtidos são emparelhados, isto é, a massa, espessura e dureza registados 

correspondem a cada comprimido individual. 

Este facto permite, como adiante sublinhado, uma análise estatística multivariada e mais robusta. 

a) Massa e Espessura dos comprimidos 

Da análise dos resultados compilados na Tabela 24 e Tabela 25, destaca-se o maior desvio-padrão 

da massa dos comprimidos do ensaio 5. Por outro lado, os ensaios 1 e 6 apresentam valores 

bastante satisfatórios em consonância com o valor obtido para o lote controlo. 

Esta variável será discutida com maior ênfase na análise do DOE.  

Relativamente à espessura, verificamos que apesar de todos os ensaios cumprirem com a 

especificação, o ensaio 5, destaca-se mais uma vez por possuir um valor médio superior aos 

restantes, como provável consequência da menor dureza média registada.  

Para a avaliação da qualidade dos comprimidos, será dada menor importância ao parâmetro 

espessura relativamente aos restantes devido à sua menor capacidade discriminatória face à 

especificação definida (de 5,0mm a 6,0mm) e ao facto desta variável ser consequência dos 

restantes parâmetros, como sendo a massa individual e a dureza dos comprimidos.
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Tabela 24. Resultados globais da caracterização dos comprimidos em função das condições do processo. 

Experiência Nº 
Tin  
(°C) 

Vsol 
(mL) 

Csol 
(mL/min) 

Diss  
(%) 

MassM 
(mg) 

MassS 
(mg) 

EspM 
(mm) 

EspS 
(mm) 

DurM 

(N) 
DurS  
(N) 

Fria  
(%) 

4 -1 -1 -1 95,3 659,8 13,2 5,33 0,03 153,4 19,4 0,22 

2 1 1 -1 95,0 666,0 15,0 5,16 0,08 126,3 19,1 0,29 

3 1 -1 1 98,0 656,6 16,5 5,16 0,09 95,9 16,3 0,33 

5 -1 1 1 89,0 657,1 25,4 5,44 0,03 86,7 14,8 0,31 

6 0 0 0 93,4 659,1 7,4 5,33 0,04 130,2 14,3 0,16 

1 0 0 0 99,0 664,2 4,2 5,20 0,03 162,4 12,5 0,13 

Controlo - - - 98,7 661,1 4,6 5,30 0,01 161,4 8,0 0,14 

A negrito os pontos centrais da conceção experimental 
 

Tin – Temperatura do ar de fluidização; Vsol – Volume da Solução aglutinante;  
Csol – Caudal de aspersão da solução aglutinante, MassM – Massa média; MassS – Desvio padrão da massa; 

EspM – Espessura média; EspS – Desvio padrão da espessura; DurM – Dureza média; 
DurS – Desvio padrão da dureza; Fria – Friabilidade. 

 
 

Tabela 25. Massa média, Espessura e Dureza dos comprimidos. 

Experiência Nº 1 2 3 4 5 6 Controlo 

Ensaio Mass Esp Dur Mass Esp Dur Mass Esp Dur Mass Esp Dur Mass Esp Dur Mass Esp Dur Mass Esp Dur 

Média 664,2 5,20 162 666,0 5,16 126 656,6 5,16 96 659,8 5,33 153 657,1 5,44 87 659,1 5,33 130 661,1 5,30 161,4 

Mínimo 656,2 5,14 133 627,0 5,00 97 626,0 5,00 60 634,9 5,28 111 611,1 5,35 55 636,4 5,26 108 652,5 5,26 138,0 

Máximo 675,6 5,28 197 695,5 5,32 192 688,7 5,34 133 675,0 5,39 189 684,9 5,50 122 670,8 5,41 168 673,9 5,34 179,0 

Max-Min 19,4 0,14 64 68,5 0,32 95 62,7 0,34 73 40,1 0,11 78 73,8 0,15 67 34,4 0,15 60 21,4 0,08 41,0 

S 4,2 0,03 13 15,0 0,08 19 16,5 0,09 16 13,2 0,03 19 25,4 0,03 15 7,4 0,04 14 4,6 0,01 8,0 

Mass – Massa dos comprimidos; Esp – Espessura dos comprimidos; Dur – Dureza dos comprimidos; S – Desvio padrão.
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b) Dureza dos comprimidos 

Da realização do ensaio da dureza, observaram-se comportamentos distintos dos comprimidos. 

Assim, e como se pode observar na Figura 39, os ensaios 3 e 5 apresentam o fenómeno designado 

por descoroação (termo usado quando o segmento superior ou inferior de um comprimido, a 

“coroa” (fonteira entre a parede lateral e a parte de cima ou baixo convexa do comprimido) se 

separa na horizontal, parcial ou totalmente do corpo) [35, 37].  

Este fenómeno pode dever-se quer às características do granulado de origem ou estar 

relacionado com o próprio processo de compressão. Assim, no primeiro caso, os comprimidos 

apresentam este comportamento normalmente pelo aprisionamento de uma maior quantidade 

de ar no seu interior do que o desejado. A subsequente expansão do comprimido após ejeção do 

mesmo a partir da matriz resulta na descoroação. Através de novas afinações das máquinas de 

compressão, é possível muitas vezes eliminar este ar e evitar este fenómeno, contudo, pelas 

próprias características do granulado ou pó de origem, torna-se por vezes difícil consegui-lo [82].  

De seguida, para melhor interpretar os resultados obtidos, serão enunciadas algumas das razões 

que levam ao aparecimento deste fenómeno: 

c) Relacionado com a formulação: 

 Grande quantidade de finos no granulado; 

 Granulados demasiado húmidos ou demasiado secos que por essa razão possuem 

menores capacidade de agregação entre as partículas; 

 Grânulos não completamente secos; 

 Insuficiente quantidade de aglutinante ou aglutinante desadequado à formulação; 

 Insuficiente quantidade de lubrificante ou lubrificante desadequado à formulação. 

d) Relacionado com a compressão: 

 Matrizes com maus acabamentos; 

 Punções muito côncavos ou com faces proeminentes (usual em comprimidos com linhas 

de fraturas profundas); 

 Punção inferior permanece abaixo da superfície da matriz impedindo uma ejeção correta 

do comprimido; 

 Ajuste incorreto do “rasador”; 

 Velocidade demasiado elevada [35] [37, 82]. 
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Face ao apresentado anteriormente, e tendo em conta os ensaios onde foi detetado este 

fenómeno, a razão que parece ter contribuído para o ocorrido prende-se com as características 

dos próprios granulados nomeadamente os maiores valores de LODi e LODii, Tabela 21, medidos 

após calibração e após a mistura final respetivamente, reforçando a ideia de uma incorreta ou 

insuficiente secagem do granulado.  

Ambos os granulados (3 e 5) produziram os comprimidos com menor dureza, Tabela 24 e Tabela 

25, retratando a sua insuficiente capacidade de aglomeração/compactação das partículas, 

provavelmente devido ao excesso de humidade no interior dos grânulos, favorecendo assim este 

fenómeno.  

Importa salientar, que os ensaios 1, 6 e 4 apresentaram os maiores valores médios de dureza, 

reportando para uma melhor capacidade de aglomeração/compactação do granulado, 

comprovado e reforçado quer pelo comportamento dos comprimidos no ensaio de dureza, Figura 

38, quer no ensaio de friabilidade, Figura 41 A. 

 

 
Figura 38. Comportamento dos comprimidos no 

ensaio de dureza - ensaios 1, 2, 4 e 6. 
 

 

 
Figura 39. Comportamento dos comprimidos no 
ensaio de dureza - ensaios 3 e 5 (descoroação)3. 

Das três variáveis em estudo, massa, dureza e espessura, a última, como referido anteriormente, 

mostrou ter a menor capacidade discriminatória não tendo sido por isso considerada relevante 

para a discussão dos resultados, sendo contudo abordada na discussão do DOE por ser possível 

avaliar e discriminar a influência das variáveis em estudo nos valores obtidos. 

4.2.2 Dissolução 

O Ensaio de dissolução foi efetuado de acordo com o método indicado na secção “Material e 

Métodos” sobre 6 unidades retiradas ao acaso de cada ensaio. 

Como especificação temos que, salvo indicação em contrário, as exigências do ensaio são 

satisfeitas quando as quantidades de SA dissolvida cumprem com os critérios de aceitação 

apresentados na Tabela 26. O ensaio deverá prosseguir até ao terceiro nível se não se obtiverem 
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resultados satisfatórios nos níveis S1 e S2. A grandeza Q é a quantidade de substância ativa 

dissolvida expressa em percentagem do teor indicado para a forma farmacêutica [83]. 

Tabela 26. Critérios de aceitação para o ensaio de dissolução. 

 

Os resultados obtidos encontram-se resumidos na Tabela 27 e representados na Figura 40. 

Tabela 27. Resultados individuais, valor médio, valor mínimo, desvio-padrão (DP) e desvio-padrão relativo 
(DPR) expressos em % do teor rotulado, obtidos nos Ensaios de Dissolução. 

Experiência 
Nº 

Copo 
1 

Copo 
2 

Copo 
3 

Copo 
4 

Copo 
5 

Copo 
6 

Média Máximo Mínimo DP DPR 

4 98,43 94,63 93,19 90,92 92,47 101,98 95,27 101,98 90,92 4,16 4,4% 

2 99,29 93,43 94,17 89,92 96,07 95,33 94,70 99,29 89,92 3,10 3,3% 

3 97,39 97,85 98,46 94,01 98,39 99,91 97,67 99,91 94,01 1,98 2,0% 

5 90,02 92,09 96,39 81,83 90,32 83,53 89,03 96,39 81,83 5,45 6,1% 

6 89,36 90,62 90,98 90,14 93,94 105,35 93,40 105,35 89,36 6,06 6,5% 

1 96,19 97,57 99,37 99,8 99,34 99,37 98,61 99,8 96,19 1,42 1,4% 

Controlo 103.32 92.89 99.2 92.66 94.17 91.05 95,55 103,329 91,05 4,72 4,9% 

A negrito os pontos centrais da conceção experimental. 

 

 
 

Figura 40. Resultados médios obtido no Ensaio de Dissolução. As barras de erro representam o valor 
máximo e mínimo observado (n=6). 

Verifica-se que todas as dissoluções médias se encontram no intervalo 89%-99% do especificado. 

Do ponto de vista do cumprimento da especificação (Q ≥ 80% aos 45 min) apenas o ensaio 5 não 
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cumpre já que pelo menos 1 comprimido (de facto foram 2) apresenta um valor de dissolução 

inferior a Q+5% (isto é, menor que 85%).  

Dado que o objetivo do ensaio era o de contribuir para a caracterização dos comprimidos e 

verificar se eventuais diferenças na dissolução poderiam ser atribuíveis aos fatores em estudo, 

não se efetuou o estádio S2 do ensaio de dissolução (e eventualmente o S3) que seriam 

requeridos caso o objetivo do ensaio fosse a libertação do lote. 

A ANOVA dos resultados da dissolução, Tabela 28 permite concluir que existem diferenças entre, 

pelo menos 2 ensaios. 

Tabela 28. ANOVA dos resultados da dissolução. 

Fonte de Variabilidade SQ gl QM Fobs Fcrit, p 

Entre-Ensaios 426.68 6 71.11 4.636 2.372 0.001 
Intra-Ensaios 536.90 35 15.34    

Total 963.58 41     

SQ - Soma dos quadrados; gl – Graus de liberdade; QM - Quadrado médio, Fobs - razão entre os QM “Entre-
Ensaios” e “Intra-Ensaios”; p - significância do F obs; Fcrit-Valor limite de F para um erro alfa de 0.05. 

 

É muito provável que os dois comprimidos que apresentam uma dissolução inferior aos 85%, no 

ensaio 5, sejam unidades que apresentavam uma massa significativamente inferior à massa 

correspondente ao especificado e como tal a sua percentagem de dissolução é, como 

consequência, menor.  

Esta hipótese é suportada pela distribuição da massa individual dos comprimidos, observável nos 

gráficos da Figura 42 e Figura 43. De facto o aglomerado (cluster) de menor massa média 

apresenta uma razão de massas relativamente ao aglomerado de maior massa média, de 

aproximadamente 90%, que corresponde à razão da dissolução dos 2 comprimidos referidos 

relativamente aos restantes 4. 

A significância da variabilidade “Entre-Ensaios” verificada na ANOVA (Tabela 28) permite concluir 

que existem, pelo menos dois ensaios que diferem entre si. A ANOVA não indica que ensaios são 

diferentes mas a realização de testes complementares, como o teste de Tukey já o permite. 

Verifica-se, após a realização do teste de Tukey, que o ensaio 5 é efetivamente diferente do lote 

Controlo, apresentando aliás uma dissolução média estatisticamente inferior a qualquer um dos 

restantes ensaios. Esta diferença pode ser devida a fenómenos associados ao processo de 

dissolução ou, como atrás discutido, à massa dos comprimidos testados. 

O ensaio 1 apresenta uma dissolução estatisticamente diferente (superior) à do lote Controlo. 

Face às considerações anteriores podemos concluir que a dissolução não seria um Atributo Crítico 

de Qualidade, como antecipadamente esperado, dada a solubilidade do naproxeno no meio de 
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dissolução. Deve referir-se, no entanto, que esta incapacidade de detetar diferenças entre os 

ensaios não se deve à falta de capacidade discriminativa do Ensaio de Dissolução, já que esta é 

um requisito não dispensável na aprovação do método incluído no dossiê de pedido de AIM. 

Refira-se ainda que este ensaio de dissolução é idêntico ao descrito na BP e na USP. 

 

4.2.3 Friabilidade 

Apesar de todos os granulados terem produzido comprimidos capazes de cumprir com a 

especificação do ensaio de friabilidade, <1%, no final de cada ensaio, foram avaliados os danos 

nos comprimidos e os ensaios 3 e 5 destacaram-se pela presença de comprimidos com arestas 

mais danificadas, apresentando por isso valores de friabilidade superiores aos restantes. Importa 

referir que houve necessidade de repetir o ensaio 5, conforme indicação da FP [79], devido ao 

aparecimento de um comprimido descoroado no primeiro ensaio, conforme podemos ver na 

Figura 41 B.  

Esta maior fragilidade, já discutida anteriormente, parece estar relacionada com a menor 

capacidade de aglomeração/compactação dos granulados de origem (possivelmente devido a 

uma maior quantidade de ar inter-grânulos, i.e. maior porosidade), o que levou à obtenção de 

comprimidos com maiores valores de friabilidade e com menores valores de dureza. 

Por não terem sido consideradas relevantes as diferenças detetadas no aspeto dos comprimidos 

após o ensaio de friabilidade, nos ensaios 1, 2, 4 e 6 e nos ensaios 3 e 5 respetivamente, cada caso 

encontra-se representado na Figura 41 pelas imagens A e B, onde na última, apesar de se ter 

repetido o ensaio, podemos observar especificamente os comprimidos obtidos na primeira 

tentativa para o ensaio 5 com um comprimido descoroado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Aspeto de comprimidos após sujeitos ao ensaio de friabilidade: A - Comprimidos ensaio 4; 
B - Comprimidos ensaio 5. 

 

A B 
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4.2.4 Correlação entre variáveis emparelhadas 

Como já foi referido anteriormente, para cada comprimido foram determinadas as respetivas 

massa, dureza e espessura. Por se terem efetuado determinações emparelhadas, foram avaliadas 

as relações entre cada uma destas variáveis para os comprimidos obtidos a partir dos 6 

granulados fabricados.  

A relação entre a massa, espessura e durezas individuais, encontra-se ilustrada na Figura 42, 

Figura 43 e Figura 44. 

 

 
Figura 42. Relação Espessura (mm) vs. Massa (mg). 
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Figura 43. Relação Dureza (N) vs. Massa (mg). 
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Figura 44. Relação Espessura (mm) vs. Dureza (N). 
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a) Relação entre a massa, espessura e dureza individuais 

Da análise da relação entre a massa, espessura e dureza individuais verifica-se que, relativamente 

à relação Espessura vs. Massa do comprimido, os ensaios mais homogéneos são os produzidos 

com os granulados 1, 4 e 6, sendo visível a relação entre a espessura e a massa individual de cada 

comprimido (maior massa corresponde a maior enchimento da matriz e consequentemente a 

uma maior espessura do comprimido após compressão). Os restantes ensaios, 2, 3 e 5 

apresentam uma evidente variabilidade provavelmente devido aos diferentes escoamentos e 

granulometrias dos granulados. Esta relação Espessura vs. Massa é evidente na representação 

gráfica dos ensaios 2 e 3, à frente discutida. 

Na relação Dureza vs. Massa, continua a observar-se uma maior homogeneidade nos ensaios 

acima referidos, contudo, neste caso, a relação clara entre a Espessura e Massa observável na 

Figura 43 não é aqui percetível. Este facto poderá dever-se não apenas ao enchimento não 

uniforme das matrizes, mas também à menor ou maior capacidade de aglomeração e 

compactação das partículas de cada um dos granulados, produzindo desta forma, comprimidos 

mais ou menos robustos independentemente do enchimento da matriz, resultando 

provavelmente das diferenças verificadas principalmente na granulometria e LOD.  

Finalmente podemos considerar que relativamente à relação Espessura vs. Dureza dos 

comprimidos, os ensaios 1, 4, 5 e 6 apresentam um comportamento mais homogéneo não sendo 

mais uma vez clara a relação verificada para a Espessura vs. Massa discutida anteriormente. 

Importa referir que os padrões distintos (presença ou ausência de clusters) nas representações 

gráficas das diferentes relações das variáveis em estudo estão intrinsecamente relacionados com 

a maior ou menor facilidade na afinação da máquina de compressão na procura do cumprimento 

das especificações.  

Todos os granulados foram sujeitos a determinado ponto, à mesma velocidade de compressão 

dos lotes industriais e foram comprimidos até ao esgotamento da totalidade do granulado. 

Assim, verificou-se nos ensaios 1, 4 e 6 uma maior facilidade na afinação, tendo sido necessárias 

poucas alterações aos parâmetros da máquina de compressão (força de compressão, velocidade 

do distribuidor e enchimento da matriz) face aos previamente utilizados para os lotes industriais. 

Desta forma, rapidamente foi possível alcançar a velocidade de compressão alvo, produzindo-se 

comprimidos conformes e com características muitos semelhantes aos dos lotes industriais. 

Para os ensaios 2 e 3, foi necessária uma afinação mais gradual dos parâmetros de compressão. 

Este facto é notório na representação gráfica da relação Massa vs. Espessura, como podemos ver 
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na Figura 42, onde, pelo ajuste gradual do enchimento da matriz, a uma velocidade 

progressivamente superior, se verifica também um aumento gradual na espessura. Estes ensaios 

caracterizaram-se por uma maior dispersão nos valores de massa média, espessura e durezas. 

Importa contudo salientar que os valores iniciais de massa dos comprimidos para o ensaio 2 se 

encontraram muito próximos do especificado, enquanto no ensaio 3 estes valores foram 

inferiores. 

Finalmente, no ensaio 5, como se pode ver pelas representações gráficas, os primeiros 

comprimidos produzidos apresentaram valores de massa, espessura e dureza muito baixos face às 

especificações, quando sujeitos aos parâmetros da máquina de compressão usados para os lotes 

industriais, tendo sido necessário efetuar uma afinação a muito baixa velocidade, na tentativa de 

controlar a variabilidade detetada e de contornar a dificuldade na obtenção de dureza e massa 

individuais.  

Após afinação, e na sequência do aumento da velocidade, surge uma nova população com 

maiores massas individuais contudo, com durezas pouco superiores às obtidas a menor 

velocidade e para menores massas individuais, retratando a tendência já verificada para uma 

menor compressibilidade deste granulado. 
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4.2.5 Análise do DOE 

Os Efeitos Principais, ou médios, foram calculados como atrás descrito. Os valores obtidos, 

correspondentes às características consideradas relevantes, encontram-se na Tabela 29. 

Tabela 29. Efeitos médios dos fatores em estudo nas características avaliadas dos comprimidos. 

Fator  MasM 
(mg) 

MasS 
(mg) 

EspM 
(mm) 

EspS 
(mm) 

DurM 
(N) 

DurS 
(N) 

Fria 
(%) 

Diss 
(%) 

A (-BC) Tin 2,9 -3,6 -0,22 0,06 -8,9 0,6 0,05 4,4 

B (-AC) Vsol 3,3 5,3 0,06 0,00 -18,1 -0,9 0,03 -4,7 

C (-AB) Csol -6,0 6,8 0,05 0,01 -48,6 -3,7 0,07 -1,7 

M-valor médio; S-desvio-padrão 

Das características dos comprimidos, a que apresenta maior discriminação entre os ensaios é a 

uniformidade de massa, expressa como desvio-padrão da massa individual de aproximadamente 

100 comprimidos. 

Pela análise dos efeitos principais, consideramos relevante salientar o efeito principal negativo 

que o fator C (caudal da solução aglutinante) teve quer na massa dos comprimidos quer na dureza 

dos mesmos. Estes resultados são visíveis na representação gráfica da Figura 47 e Figura 48. 

A razão que poderá ter levado à tendência para menores massa e dureza, acompanhadas de 

maior variabilidade em alguns ensaios, parece estar relacionada com aquelas que têm vindo a ser 

referidas como as principais características que parecem ter contribuído para a produção de 

granulados de menor qualidade. Por possuírem uma aparente menor robustez ou capacidade de 

aglomeração ou compactação, como sendo, maiores LOD's conjugados com menores densidades 

e menores valores de m125, quando comparados com os valores obtidos para o ensaio controlo e 

os pontos centrais. Estas conclusões são visíveis na análise de PCA da Figura 49.  

Para além disto, a combinação destas características parece ter produzido granulados com piores 

capacidades de escoamento que se evidenciaram quando colocados sob as condições de 

compressão dos lotes industriais, promovendo um enchimento menos uniforme das matrizes e 

consequentemente comprimidos com menores massas e durezas individuais e maiores 

variabilidades entre as mesmas. Importa referir que as diferenças no escoamento dos diversos 

granulados não se tornam visíveis quando analisamos unicamente os valores obtidos para o índice 

de compressibilidade e razão de Hausner, Tabela 21. Assim, como já foi referido anteriormente, 

pelo facto de os valores obtidos não terem traduzido a verdadeira performance dos granulados, 

sentida no “terreno”, durante as respetivas compressões, será dada menor relevância a estes 

parâmetros visto que ambos os índices falharam na sua capacidade preditiva de avaliação dos 

escoamentos dos granulados em estudo. 
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Observa-se, que a dissolução não foi significativamente afetada pela utilização dos diferentes 

granulados e consequentemente pelos fatores em estudo. 

Relativamente à friabilidade, apesar da aparente pouco significativa diferença observada nas 

friabilidades, após a inspeção visual dos comprimidos no final de cada ensaio, tornou-se 

obrigatório considerar importante o efeito dos fatores em estudo na friabilidade dos comprimidos 

obtidos a partir dos diferentes granulados, pois, apesar dos valores absolutos parecerem bastante 

próximos, as diferenças físicas existentes entre eles tornam-se relevantes quando se constata que 

em alguns ensaios (ensaio 3 e 5) a friabilidade dos comprimidos traduziu maiores fragilidades com 

o aparecimento de arestas bastante danificadas, tendo ocorrido inclusive, a descoroação de um 

dos comprimidos na primeira tentativa para o ensaio de friabilidade do ensaio 5, Figura 41. 

Da análise dos gráficos da Figura 45, verificamos a influência da temperatura do ar de fluidização 

na dissolução, tendo-se obtido maiores valores de dissolução para as condições de granulação nas 

quais se trabalhou com este fator no seu maior nível. Nestas condições de temperatura, parece 

não haver influência significativa dos restantes fatores (volume e caudal) sempre que estes se 

encontraram simultaneamente em níveis diferentes (ensaios 2 e 3) por provavelmente 

favorecerem o equilíbrio entre a molhagem e a secagem do sistema, onde o excesso de um dos 

fatores, por exemplo caudal é compensado pelo défice do outro, neste caso volume. Para um 

caudal baixo, a dissolução cumpre com a especificação e mantém-se conforme, desde que os 

fatores temperatura e volume se encontrem simultaneamente no mesmo nível (ensaios 2 e 4). 

Se considerarmos ideal a obtenção de menores valores de friabilidade, surgem como condições 

favoráveis para a concretização deste objetivo, trabalhar com todos os fatores nos seus menores 

níveis, Figura 46, ensaio 4. Contudo, sabendo que os comprimidos obtidos a partir do granulado 2 

cumpriram igualmente de forma satisfatória com a avaliação do aspeto final após o ensaio de 

friabilidade, a robustez dos comprimidos é igualmente garantida se se trabalhar com o fator 

caudal no seu menor nível, mantendo a temperatura e o volume simultaneamente nos mesmos 

níveis, contribuindo assim para o equilíbrio do sistema. Concluindo, a friabilidade está fortemente 

dependente do caudal de aspersão da solução aglutinante e tendo em conta a importância desta 

variável dependente na avaliação da qualidade final dos comprimidos, parece fundamental 

cumprir com esta condição.  

Finalmente, fazendo uma avaliação global das condições ideias de granulação para obtenção de 

comprimidos com melhores massas médias e maiores durezas, pela análise da Figura 47 e Figura 

48, salienta-se, mais uma vez, a forte influência do caudal nos resultados finais, verificando-se 

que, passando do nível +1 para o nível -1 deste fator, são conseguidos resultados bastante 
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satisfatórios para a massa média e dureza dos comprimidos. De salientar a necessidade da 

manutenção das variáveis volume e temperatura simultaneamente nos mesmos níveis com 

melhores resultados quando ambos se encontram nos seus menores níveis, reforçando a 

necessidade de realizar um processo de granulação gradual e controlado de forma a atingir o 

indispensável equilíbrio molhagem-secagem. 
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Figura 45. Ilustração do efeito da temperatura do ar de entrada (A) do volume de solução aglutinante (B) e do caudal de aspersão (C) na Dissolução. 

 

 

Figura 46. Ilustração do efeito da temperatura do ar de entrada (A) do volume de solução aglutinante (B) e do caudal de aspersão (C) na Friabilidade. 
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Figura 47. Ilustração do efeito da temperatura do ar de entrada (A) do volume de solução aglutinante (B) e do caudal de aspersão (C) na Dureza. 

 

Figura 48. Ilustração do efeito da temperatura do ar de entrada (A) do volume de solução aglutinante (B) e do caudal de aspersão (C) na Massa. 
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4.2.6 Análise de Componentes Principais 

 
 

 
Figura 49. A - Ensaios preparados por GLF e lote de controlo; B-contribuição das características físico-

químicas nos dois primeiros componentes principais ( círculos - características do granulado;  quadrados - 
características dos comprimidos). 

 

Na representação gráfica da Figura 49, observamos no gráfico dos scores, ao longo do eixo 

horizontal (correspondente ao PC1) 3 ensaios na metade direita (ensaios 2, 3 e 5) que apresentam 

por um lado maior friabilidade e espessura média e por outro menores massa média, dureza média 

e dissolução. Na metade esquerda do gráfico A, encontramos os restantes ensaios (1, 4 e 6) com 

características inversas (relativamente ao PC1 e aos ensaios 2, 3 e 5). 

Tendo em conta o discutido ao longo de toda esta secção, se considerarmos desejáveis maiores 

dureza média e massa média e menores friabilidades devemos escolher os ensaios 1, 4 e 6 pois 

estes correspondem ao quadrante onde se encontram estas características físicas. Por esta mesma 

razão, os aparentemente menos desejáveis seriam os ensaios 2, 3 e 5. 

Finalmente, ao incluirmos a contribuição das características físico-químicas dos granulados e dos 

comprimidos, gráfico B, comprovamos que os granulados com maior LODi e LODii, menores 

densidades, menores d50 e m125 (granulados 2, 3 e 5), produzem comprimidos com maior 

friabilidade, menores dureza média, massa média e dissolução. 
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5 Conclusões 

O presente estudo demonstrou resultados fortemente correlacionados, comprovando o sucesso da 

abordagem experimental adotada, apesar do reduzido número de experiências realizadas. 

Importa salientar desde logo a concretização daquele que foi o primeiro propósito para a realização 

do presente trabalho experimental, a comprovação da possibilidade de produção de comprimidos 

de Naproxeno 500mg capazes de cumprir com as especificações constantes em dossiê de AIM, 

através da realização de uma granulação em leito fluido. 

Da análise dos resultados, foi possível estabelecer uma relação entre as propriedades dos 

granulados e dos comprimidos produzidos a partir destes e as variáveis em estudo (temperatura do 

ar de fluidização, caudal de aspersão da solução aglutinante e volume de solução aglutinante). 

Foi igualmente possível inferir sobre a possível influência hierárquica quer das variáveis 

independentes (os fatores do processo estudados) quer das variáveis dependentes (características 

dos granulados e comprimidos). Assim, por ordem decrescente de influência nas qualidades finais 

dos granulados produzidos, para as condições de processo temos: Caudal de aspersão da solução 

aglutinante > Temperatura do ar de fluidização > Volume solução aglutinante. 

No que respeita às características físico-químicas dos granulados, por ordem decrescente de 

influência na qualidade final dos mesmos temos: LODi > LODii > Densidades aparente areada e 

batida > m125 > d50 > IC, Haus e Impurezas. Relativamente às características dos comprimidos, 

apresentamos a seguinte ordem: Dureza média, Massa média > Friabilidade > Dissolução > 

Espessura. 

Os LODi e LODii mostraram ser os melhores preditores da qualidade do processo de granulação, por 

outro lado, o índice de compressibilidade e a razão de Hausner surgem como preditores de menor 

importância visto que estes índices falharam na sua capacidade de fornecer informação relevante 

acerca das propriedades dos granulados não traduzindo o verdadeiro comportamento dos mesmos 
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verificado aquando das respetivas compressões. Por esta razão não deverão ser usados para 

diferenciar os granulados em futuras experiências, sendo contudo importante explorar este campo, 

na tentativa de encontrar o(s) teste(s) que melhor traduzirá(ão) a compressibilidade e o 

escoamento dos granulados. 

Sendo a granulação um processo complexo onde tem lugar a molhagem dos materiais com o 

desenvolvimento de pontes líquidas e finalmente a secagem, com a formação de pontes de 

hidrogénio formadas pela evaporação da solução aglutinante [7], um desequilíbrio neste sistema 

produzirá grânulos com características pouco desejáveis.  

No presente trabalho, experienciou-se este desequilíbrio por uma forte influência da variável 

caudal de aspersão da solução aglutinante, que traduziu uma molhagem excessiva dos grânulos no 

sistema de fluidização, não compensada ou contrariada pelos níveis definidos para as outras 

variáveis em estudo. Este desequilíbrio promoveu a formação de grandes aglomerados que no final 

do processo, devido a uma secagem incompleta, produziram grânulos mais húmidos e por isso 

menos robustos, provavelmente mais porosos e seguramente mais friáveis e consequentemente, 

granulados com piores capacidades de aglomeração ou compactação, menos densos e com piores 

escoamentos [12]. 

Assim, apesar do número limitado de ensaios realizados, que não permitiram conhecer por 

completo o sistema de granulação, a informação recolhida no presente trabalho experimental 

permitiu obter importantes orientações no que diz respeito às condições de operação que parecem 

ser as mais favoráveis. Da análise dos resultados obtidos, e por se terem observado melhores 

equilíbrios no processo molhagem/secagem dos grânulos, sugerimos como as melhores condições 

de processo a utilização da variável caudal de aspersão da solução aglutinante no seu menor nível 

(88mL/min) combinada com as variáveis temperatura do ar de fluidização e volume de solução 

aglutinante simultaneamente nos mesmos níveis, ou seja, 60°C e 1800 mL de solução ou 75°C e 

2500 mL de solução. 

Outra questão importante a discutir, e por ter sido um dos motores para a realização do presente 

trabalho experimental, é a otimização e rentabilização do processo de granulação.  

Dada a baixa capacidade dos equipamentos atualmente disponíveis no polo fabril, o produto passa 

pela realização de duas granulações húmidas num granulador/misturador de alta velocidade com 

subsequente secagem de cada uma dessas frações na estufa de leito fluido. O projeto para 

aquisição de novos equipamentos com maiores capacidades, oferece a possibilidade de se efetuar a 

fase de granulação numa única etapa, num único equipamento [14], o que trás um claro ganho 

quer no tempo e rendimento do processo quer na fase subsequente de limpeza dos equipamentos.  
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Apesar dos ensaios que produziram os comprimidos com as melhores características não terem 

sido os ensaios com os menores tempos de granulação (por ordem crescente de tempo de 

processo: ensaio 3 > ensaio 2 > ensaio 6 > ensaio 1 > ensaio 4 > ensaio 5), a facilidade com que foi 

possível afinar a máquina de compressão cumprindo com os requisitos de IPC sugere um ganho de 

tempo e eficiência de processo nesta fase subsequente, por possibilitar trabalhar com as 

velocidades standard definidas atualmente para o produto cumprindo da mesma forma com os 

parâmetros de controlo em processo.  

Sendo a fase de compressão a etapa mais demorada do processo de fabrico do produto em estudo, 

parece compensatório realizar uma granulação em leito fluido em condições de processo mais 

controladas e que por isso resultam num aumento no tempo de processo do que o oposto, visto 

que, a qualidade do produto final fica comprometida e acrescenta outras dificuldades na sua 

manipulação.  
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6 Próximos Passos 

O presente trabalho surge como a primeira abordagem ao estudo da alteração da fase de 

granulação do Naproxeno 500mg. 

Tal como qualquer primeira abordagem, sofre das limitações que advêm da falta de conhecimento 

relativo à preparação e ao comportamento do produto nas novas condições de processo. Por esta 

razão, o trabalho efetuado poderá ser encarado primeiro como a confirmação da possibilidade de 

obter comprimidos de Naproxeno 500mg capazes de cumprir com os critérios que constam do 

dossiê de AIM através da granulação por leito fluido e segundo como a realização de um conjunto 

de ensaios que permitiram determinar a influência das variáveis ou fatores críticos do processo em 

estudo, na qualidade final do produto, servindo como guia para uma eventual otimização do 

processo aquando de uma transposição de escala. 

Futuramente, para a tomada de decisão sobre a alteração da fase de granulação, a qual terá de ser 

submetida à autoridade regulamentar, e devido ao número limitado de experiências realizadas 

nesta primeira abordagem, seria de todo o interesse fazer um outro planeamento exploratório com 

níveis mais apertados para as variáveis em estudo, ou um CCD (central composite design) que 

permitiria detetar e quantificar as interações entre as variáveis.  

Apesar de diversos estudos mostrarem que pulverizações pulsadas ou intermitentes permitem um 

melhor controlo do desempenho do processo e um acompanhamento mais exato do TH do 

granulado [14, 20], nesta segunda abordagem, seria interessante avaliar a possibilidade de realizar 

a pulverização da solução aglutinante sem interrupções, procurando estabelecer um melhor 

equilíbrio molhagem/secagem e com isto otimizar o tempo do processo.  

Como já referido anteriormente, a caracterização dos granulados não foi exaustiva havendo uma 

série de outros parâmetros que seriam uma mais valia avaliar como o ângulo de repouso, a 
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densidade real do granulado, a resistência dos grânulos, entre outros, sendo por isso pertinente 

incluí-los num futuro estudo. 

Nos comprimidos, o controlo e registo dos parâmetros reais da máquina de compressão como a 

velocidade do distribuidor, força de compressão, força de pré-compressão e a profundidade de 

enchimento da matriz poderiam também contribuir para uma melhor discriminação da qualidade 

dos granulados produzidos.  

A produção de um lote piloto e respetivos ensaios de estabilidade, onde não se prevê à partida 

nenhum comportamento distinto do verificado no trabalho experimental (não se constatou 

qualquer indício de degradação da SA), já que o passo de granulação à escala piloto envolve os 

mesmos potenciais fatores críticos de instabilidade como a água e a temperatura será porventura o 

passo seguinte. 

A transposição de escala não estará à partida facilitada, dada a diferença de tecnologia entre o 

equipamento galénico e o futuro equipamento industrial, contudo, pelo conhecimento agora 

adquirido, parece-nos óbvia a necessidade de considerar esta possibilidade de transposição por 

todos os aparentes ganhos que a empresa poderá vir a obter. 

A imprescindível avaliação do ganho económico da alteração desta fase do processo de fabrico 

deverá passar por todos os parâmetros referidos no Capítulo 1.11 com principal enfoque na 

possibilidade de realizar o passo da granulação num só passo (maior capacidade da estufa de leito 

fluido face aos equipamentos atualmente disponíveis) e da rapidez de limpeza pela diminuição do 

número de equipamentos envolvidos. 

Um fator a considerar é a eventual possibilidade do aumento do tempo de processo, característico 

das GLF em comparação com o processo combinado de granulação num granulador/misturador de 

alta velocidade e subsequente secagem numa estufa de leito fluido. Contudo, neste caso específico 

poderá ter menos impacto pelo facto de passar a existir a possibilidade de realizar o atual processo 

de granulação em dois sub-lotes com duas subsequentes secagens, num processo de um só passo, 

num só equipamento de uma única vez. 
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8 Anexos 

Tabela 30. Granulometria ensaio 1. 

Malha dos 
Tamises 

Amostra / 
Tamis (g) 

Amostra / 
Tamis (%) 

% Cumulativa 

Decrescente Crescente 

500 μm 7,40 10,14 10,14 89,86 

250 μm 6,81 9,33 19,47 80,53 

180 μm 10,45 14,32 33,78 66,22 

125 μm 12,69 17,38 51,16 48,84 

106 μm 5,24 7,18 58,34 41,66 

63 μm 11,81 16,18 74,52 25,48 

25 μm 17,47 23,93 98,45 1,55 

< 25 μm 1,13 1,55 100,00 0,00 

Total 73,00 100,00 
 

 Tabela 31. Granulometria ensaio 2. 

Malha dos 
Tamises 

Amostra / 
Tamis (g) 

Amostra / 
Tamis (%) 

% Cumulativa 

Decrescente Crescente 

500 μm 6,11 8,14 8,14 91,86 

250 μm 6,30 8,40 16,54 83,46 

180 μm 4,40 5,86 22,40 77,60 

125 μm 6,37 8,49 30,89 69,11 

106 μm 3,75 5,00 35,89 64,11 

63 μm 14,87 19,82 55,71 44,29 

25 μm 31,97 42,61 98,32 1,68 

< 25 μm 1,26 1,68 100,0 0,00 

Total 75,03 100,00 
 

 

Tabela 32. Granulometria ensaio 3. 

Malha dos 
Tamises 

Amostra / 
Tamis (g) 

Amostra / 
Tamis (%) 

% Cumulativa 

Decrescente Crescente 

500 μm 6,03 7,96 7,96 92,04 

250 μm 6,82 9,00 16,95 83,05 

180 μm 4,31 5,69 22,64 77,36 

125 μm 6,48 8,55 31,19 68,81 

106 μm 3,35 4,42 35,61 64,39 

63 μm 14,61 19,27 54,88 45,12 

25 μm 32,10 42,35 97,23 2,77 

< 25 μm 2,10 2,77 100,00 0,00 

Total 75,80 100,00 
 

 Tabela 33. Granulometria ensaio 4. 

Malha dos 
Tamises 

Amostra / 
Tamis (g) 

Amostra / 
Tamis (%) 

% Cumulativa 

Decrescente Crescente 

500 μm 7,19 9,56 9,56 90,44 

250 μm 10,44 13,88 23,43 76,57 

180 μm 4,35 5,78 29,21 70,79 

125 μm 5,66 7,52 36,74 63,26 

106 μm 2,42 3,22 39,95 60,05 

63 μm 12,64 16,80 56,75 43,25 

25 μm 26,67 35,45 92,20 7,80 

< 25 μm 5,87 7,80 100,00 0,00 

Total 75,24 100,00 
 

 

Tabela 34. Granulometria ensaio 5. 

Malha dos 
Tamises 

Amostra / 
Tamis (g) 

Amostra / 
Tamis (%) 

% Cumulativa 

Decrescente Crescente 

500 μm 2,74 3,66 3,66 96,34 

250 μm 7,35 9,81 13,47 86,53 

180 μm 4,72 6,30 19,77 80,23 

125 μm 7,49 10,00 29,76 70,24 

106 μm 6,45 8,61 38,37 61,63 

63 μm 21,51 28,71 67,08 32,92 

25 μm 23,86 31,84 98,92 1,08 

< 25 μm 0,81 1,08 100,00 0,00 

Total 74,93 100,00 
 

 Tabela 36. Granulometria ensaio 6. 

 

Malha dos 
Tamises 

Amostra / 
Tamis (g) 

Amostra / 
Tamis (%) 

% Cumulativa 

Decrescente Crescente 

500 μm 4,71 6,58 6,58 93,42 

250 μm 13,89 19,42 26,00 74,00 

180 μm 5,12 7,16 33,16 66,84 

125 μm 6,52 9,12 42,28 57,72 

106 μm 2,07 2,89 45,17 54,83 

63 μm 11,30 15,80 60,97 39,03 

25 μm 22,94 32,07 93,04 6,96 

< 25 μm 4,98 6,96 100,00 0,00 

Total 71,53 100,00   
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Malha dos 
Tamises 

Amostra / 
Tamis (g) 

Amostra / 
Tamis (%) 

% Cumulativa 

Decrescente Crescente 

500 μm 4,88 6,44 6,44 93,56 

250 μm 6,90 9,10 15,53 84,47 

180 μm 7,51 9,90 25,44 74,56 

125 μm 11,38 15,01 40,45 59,55 

106 μm 5,32 7,02 47,46 52,54 

63 μm 17,71 23,35 70,82 29,18 

25 μm 19,26 25,40 96,22 3,78 

< 25 μm 2,87 3,78 100,00 0,00 

Total 75,83 100,00   
 

Tabela 35. Granulometria controlo. 
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2. Fluid Bed Granulation

1. Fluid Bed Granulation vs High Shear Granulation

Guilherme, F.F.1,2, Martinho, R.2, Gouveia, L.F.1

1 iMed.ULisboa, Faculdade de Farmácia ULisboa ; 2 Generis Farmacêutica, S.A.

In the current context of the Pharmaceutical Industry, in order to cope with the abrupt and marked price cuts of medicines, it has become clear and almost compulsory to assess the 
impact of the manufacturing process on the economic viability of drug products. As such, the Pharmaceutical Industry, producer of medicines has come to define strategies to deal 
amongst other issues with the profitability/optimization of the manufacturing processes.

The present work intends to evaluate the possibility of optimizing the Granulation step, currently held in a High Shear Mixer Granulator, with subsequent drying in an Fluid Bed Dryer
by a Fluid Bed Granulation, thus taking advantage of the added value of being able to granulate and dry the product in a single equipment, mainly seeking the reduction of both the
manufacture and equipment cleanse times.

The granulation is carried out on a lab/pilot scale using a Ghibli 007 Fluid Bed Dryer and is compressed in a Rotary Tabletting Machine, Killian E150. Granulate and tablets Critical
Quality Attributes are assessed by performing all In-Process Control Tests (plus additional physical characterization), carried out in partnership with the Manufacturing Area and the QC
Laboratory. The final granulate must allow the manufacturing of tablets that comply with the specifications set out in the AIM.

Given the limitation of time and materials, the assessment of the Critical Process Parameters is made by using previous knowledge and a 2-level fractional factorial DOE (design of

experiments).

The fluid-bed granulation (FBG) is characterized as a
process where the granules are produced in a single
piece of equipment by spraying a binder solution
onto a fluidized powder bed. This process is
sometimes classified as the one-pot system because
granulation and drying are carried out in the same
equipment.[1]

The FBG process is a combination of three steps: dry
mixing, spray agglomeration and drying to a desired
moisture level or to a desired granule size. [2]

In the FBG process, the particles are suspended in the
hot air stream and the atomized liquid is sprayed on
it.

The degree of bonding between these primary
particles to form an agglomerated granule depends
upon the binder used, physicochemical characteristics
of the primary particles being agglomerated, and
upon process parameters [1]

Factors affecting the FBG process can be divided into
three broad categories (Flowchart 3).
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These process parameters are interdependent and can produce desirable product if this
interdependency is understood.

The variables in fluidized bed processing have an impact on granule properties such as particle size
distribution and density (bulk and tap), two metrics that are valuable tools in product and process
understanding as well as in retrospective (or reactive) troubleshooting. These in turn are likely to
impact tablet attributes such as hardness, friability, disintegration, and possibly dissolution rate. [1]

Flowchart 3. Factors affecting the FBG 

process. [1] 

Table 3 Significant variables and their impact on the Fluid Bed Granulation process. [1]

Table 8 Design matrix.Table 7 Experimental matrix:
A - Inlet air temperature (°C)
B - Inlet air volume (rpm)
C - Pump speed (rpm)

Table 6 Unitary formula.Table 4 Equipment and Specifications

Table 5 Compression Parameters.

Table 2 Comparison of processes and granule characteristics. [2]

Fluxogram 2 Fluid Bed Granulation 

Fluxogram 1 High Shear Granulation

Table 1 The most significant strengths and weaknesses of each technology. [2] 
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1.Introduction

3. Materials and Methods2. The processes…

Information from formal experimental designs can be useful in identifying critical or interacting
variables that might be important in assuring the quality of the drug product (ICH Q8, 2005).

In addition to prior scientific knowledge, formal experimental designs can demonstrate enhanced
knowledge of product performance over a wide range for material attributes, processing options and
processing parameters. These experiments can lead to more flexible regulatory processes for a drug
product. [3]

Formal experimental design, DoE, is defined as a ‘structured, organized method for determining the
relationship between factors affecting a process and the output of that process’. For a start it is
important to identify factors, i.e. parameters that can be changed to influence responses. These
responses are variables that describe the essential properties of the system (process). Applications of
DoE are screening and optimization studies that ultimately can determine the optimal process region
(design space), robustness testing and mechanistic modelling. [3]

3.1 DOE

Tablets manufacturing process:
1. API, filler, glidant and binder were mixed (Cyclops mixer 

20L, 5 min/12 rpm) and then loaded into a fluidized bed 
processor & granulated;

2. The granulation consisted in the addition of the atomized 
granulation solution (Povidone K25 aqueous solution) to 
the fluidized powder mixture (under 6 different 
experimental conditions -Table 7) until the desired LOD was 
achieved (0.5-2.5% w/w);

3. Dried granules were directly calibrated (1,0 mm screen) 
and mixed with the Disintegrant and Binder (0.5mm pre-
sifted) in a Cyclops Blender (12 min/12 rpm) and finally 
mixed with the 0.25mm pre-sifted lubricant;

4. Lubricated granules were compressed using a rotary 
compression machine  (Killian E150  with 17.6 x 9.0 mm 
oval shaped punches) at parameters revealed in Table 5.

Materials: All the raw-materials (active 
and excipients) used were the same as 
the ones used when performing the 
current tablet manufacturing process.

Experimental design: Due to 
time/material & equipment 
availability constraints, a 2-level, 3 
factors fractional factorial design was 
chosen. The 4 experimental 
conditions were complemented with 
2 replicate addition experiments at 
the middle of the factors domain.

All of the 6 tablet batches were already prepared, and the assessment of the predefined CQA’s is being 
performed at the QC lab as well as the granulate particle distribution assessment.

The preliminary results show that successful granulation with subsequent mixing and compression was 
achieved under some of the tested experimental conditions. 

The tablets obtained show various degrees of similarity with relation to the ones manufactured by the 
currently approved granulation process.

The results available so far allow a fair expectation that full tablet specification compliance will be 
attained using the proposed FB granulation with the consequent advantages  already mentioned.

4. Preliminary Results and Discussion
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