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RREESSUUMMOO  

  

A constipação intestinal é um sintoma que afeta grande parcela da população mundial com 

causas  múltiplas e variadas, sendo assim, os medicamentos laxantes passaram a ser cada 

vez mais consumidos. O bisacodil é o mais prescrito atualmente para este fim. Por ser de 

ação local e intestinal, o bisacodil é encontrado na forma farmacêutica comprimidos 

revestidos gastro-resistentes. O objetivo deste projeto foi o desenvolvimento do 

revestimento aquoso para comprimidos gastro-resistentes de bisacodil. Foi necessário um 

estudo de pré-formulação para seleção do núcleo e o desenvolvimento e otimização do 

processo de revestimento aquoso em drageadeira convencional parametrizando suas 

variáveis críticas. O processo de revestimento foi analisado considerando a resistência dos 

comprimidos revestidos em meio ácido e o teste de permeabilidade ácida, além da 

determinação da eficiência do processo. Em seguida, foi realizada a transferência de escala 

e comparado o processo de revestimento utilizando drageadeira convencional e drageadeira 

com tacho perfurado. Também foi desenvolvido um método de dissolução para a forma 

farmacêutica de ação retardada. Foi realizado um estudo comparativo com o medicamento 

de referência do mercado o Dulcolax®. Os resultados obtidos após a otimização do processo 

de revestimento para o tempo de dispersão do polímero entérico foi de 45 minutos, o ganho 

de peso teórico de 10%, a pressão da bomba peristáltica de 3 Bar, a vazão da dispersão de 

8mL/min, a distância do insuflador de ar quente a drageadeira de 34 cm, a distância do 

fluxo da pistola ao leito dos comprimidos de 20 cm e a rotação da drageadeira de 45 rpm. 

Desta forma, é demonstrada que a tendência da indústria farmacêutica moderna é a 

utilização do sistema aquoso para revestimento e que este pode ser realizado com 

equipamentos convencionais sem comprometimento da qualidade, com baixo custo e menor 

toxicidade quando comparado ao processo utilizando solventes orgânicos.  



 

 ix

AABBSSTTRRAACCTT  

 

Intestinal constipation is a symptom that affects a large section of the population across the 

world and has multiple and various causes. For this reason the consumption of laxatives is 

on the rise. Bisacodyl is, at present, the drug that is most often prescribed for this 

complaint. As it acts locally and intestinally, bisacodyl can be found in the form of enteric 

coated tablets. The objective of this work is development the aqueous enteric for bisacodil 

tablets. There was a need for a pre-formulation study to select the core and development 

and optimization of the aqueous coating process in conventional system, establishing 

parameters for critical variables. The coating process was analyzed to find out the 

resistence of the coated pills in an acid medium and to conduct an acid permeability test, as 

well as to determine the efficiency of the process. Subsequently, scale up transference was 

carried out and the coating process using conventional system compared with that using 

automatized machine. A method was also developed to dissolve the substance for delayed 

release. A comparative study was carried out of this medicine and the market reference 

medication Dulcolax. The results obtained on optimization of the coating process for the 

time of dispersion of the enteric polymer was 45 minutes, the theoretical weight gain was 

10%, the peristaltic pump pressure 3 Bar, the dispersal release rate 8 mL/min, the distance 

from the hot air insufflator to the tablet bed was 34 cm, the distance of gun to tablet bed 

was 20 cm and the pan speed 45 rpm. It was thus shown that the tendency in modern 

industrial pharmaceutics is to use the aqueous system for coating and this can be used with 

conventional equipment, without commitment to quality, thereby lowering the cost and the 

toxicity in comparison to the process using organic solvents. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

 A constipação intestinal é um quadro que acomete cerca de um terço da população 

mundial e apresenta diversas causas.  

 Na maior parte das  vezes, as causas agem de forma simultânea, isso quer dizer: há 

sempre mais de um fator contribuindo para a constipação - por exemplo: ingestão 

inadequada de fibras e de líquidos, vida sedentária, condições de saúde e mudanças 

ambientais ou dietéticas. 

 O bisacodil é um agente laxante da classe dos estimulantes de contato do grupo dos 

derivados difenilmetano. É encontrado no mercado sob a forma de comprimidos revestidos 

gastro-resistentes, tendo seu efeito farmacológico verificado em cerca de 6 a 8 horas após 

sua administração oral e age estimulando o movimento da mucosa intestinal ao entrar em 

contato com ela, provocando dessa forma a evacuação. 

 Tornou-se bastante prescrito no Brasil após a proibição da produção da fenolftaleína, 

também utilizada para constipação intestinal, porém com efeitos colaterais bastante 

acentuados. 

 O desenvolvimento tecnológico de comprimidos com revestimento gastro-

resistentes exige pesquisa na busca de se conseguir uma forma farmacêutica mais estável e 

que contemple todos os parâmetros necessários de controle de qualidade e eficácia do 

produto. 

A tecnologia do revestimento por filme baseia-se num método rápido onde 

polímeros previamente escolhidos por suas características de aderência, produzem uma fina 

película que recobre toda a superfície do núcleo destinado ao revestimento. É uma técnica 

recente que diferencia-se do drageamento pelo tipo de material empregado e a espessura da 

película de revestimento.  
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Nas últimas décadas, houve grande pressão sobre a indústria farmacêutica para não 

utilização de solventes orgânicos em seus processos e utilizar em substituição solvente 

aquoso, devido principalmente a questões de caráter ambiental e toxicológico. 

 A partir de então os laboratórios começaram os estudos de desenvolvimento de 

novos processos para alteração das formulações de revestimentos existentes. Entretanto esta 

mudança aconteceu muito lentamente, devido às dificuldades de se adaptar os polímeros 

existentes ao solvente aquoso. 

Uma das maiores dificuldades observadas era o tempo de processo que aumentava 

substancialmente, ocasionado pelas várias etapas necessárias para a adição dos 

componentes do revestimento por filme (film coating) em dispersões aquosas. E também o 

equipamento utilizado que necessitava de um sistema de secagem mais eficiente. 

Esses problemas foram solucionados a partir da utilização de equipamentos 

automatizados com turbinas perfuradas, melhorando a eficiência de secagem do sistema, e 

o desenvolvimento de polímeros prontos dispersos em água. 

Para a obtenção dessa forma farmacêutica foi necessário definir o núcleo utilizado 

no processo, observando as características de qualidade necessárias para que ele resista ao 

rigoroso processo de revestimento.  

O polímero entérico que foi utilizado neste trabalho foi o Acryl-eze e o polímero 

utilizado no sub-revestimento foi utilizado o Opadry II HP, fornecidos pela Colorcon do 

Brasil. 

O equipamento utilizado foi um sistema convencional, aberto, onde foi avaliado os 

parâmetros do processo de revestimento, verificando as variáveis mais sensíveis. (variáveis 

críticas).



Elisângela Afonso de Moura, Tecnologia de obtenção de Revestimento Aquoso Gastro-Resistente para Comprimidos de 
Bisacodil. 5mg 

 
Objetivos 

12 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

Objetivo Geral 

 

• Desenvolvimento de tecnologia de obtenção de revestimento aquoso gastro-

resistente para comprimidos de bisacodil. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Estudo de pré-formulação para obtenção dos núcleos 

 

• Desenvolvimento do processo de revestimento gastro-resistentes em solvente 

aquoso, através da avaliação das variáveis críticas do processo de revestimento em 

drageadeira convencional.  

 

• Realização de testes analíticos para avaliação da qualidade do filme polimérico. 

 

•  Transposição de escala e comparação com outra tecnologia de equipamento 

(RAMA COTA). 

 

• Estudo comparativo com o medicamento de referência no mercado (Dulcolax®). 
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RREEVVIISSÃÃOO  DDAA  LLIITTEERRAATTUURRAA  EE  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAASS  

 

1. Agentes Laxativos 

 

A constipação intestinal é definida de muitas maneiras diferentes de acordo com 

cada autor. Mahan e Escott-Stump, 1998, definem como condição na qual a freqüência ou 

quantidade de defecação é reduzida, já Mourão, 2003, define como a redução ou 

interrupção do número de evacuações por mais de três dias.  

A obstipação intestinal (ou constipação, ou "prisão de ventre") é um sintoma comum 

na população, com freqüência estimada ao redor de 27%. A freqüência da obstipação pode 

variar, sendo mais elevada em idosos, mulheres e em indivíduos com vida sedentária. 

(SANTOS, 2003). Freqüentemente a prisão de ventre é acompanhada de cólicas e outros 

prejuízos para o organismo, como a retenção de toxinas por mais tempo do que o correto. 

(MOURÃO, 2003).  

Entre as muitas razões da constipação intestinal estão as mudanças súbitas de 

hábitos alimentares, dietas sem acompanhamento médico, alimentação pobre em fibras, 

baixo consumo de água e vida sedentária. Como a prisão de ventre acomete cerca de um 

terço da população, os laxantes são amplamente usados, em geral como automedicação, 

quer para alterar o hábito de defecar, quer para torná-lo mais regular.(KOROKOLVAS, 

2001-2002). 

 Quando essa retenção fecal persiste por tempo prolongado, o reto passa a conter 

fezes progressivamente mais ressecadas e em maior volume. A parede retal fica 

cronicamente dilatada e a sensibilidade retal diminui. (GUIMARÃES, 2000). 

Segundo Guimarães, 2000, a obstipação intestinal pode ser classificada em cinco 

grupos, relacionados a seguir: 
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Simples ou funcional: relacionada com hábitos de vida do paciente, tais como: redução da 

ingestão de fibras na dieta, diminuição ou até perda do reflexo evacuatório quando este 

deixa de ser atendido por restrições de tempo, vida sedentária e conseqüente obesidade 

(enfraquecimento da musculatura abdominal), e a pouca disponibilidade de sanitários 

higiênicos e adequados. A síndrome do intestino irritável, com predomínio de obstipação, 

também é considerada funcional. Entretanto, sua etiopatogenia é bem mais complexa, 

envolvendo mecanismos motores de origem neuroendócrina.  

 

Doenças envolvendo o cólon: estreitamentos do lúmen intestinal, quer luminais (por 

exemplo, tumores, endometriose, processos inflamatórios, como diverticulite, 

linfogranuloma venéreo, sífilis, tuberculose, doença de Crohn, colite isquêmica, colite 

actínica), quer extraluminais (por exemplo, cistos ou tumores de ovário, miomas, tumores 

de próstata), podem provocar obstrução ao fluxo normal de fezes, levando à obstipação. 

Simultaneamente, doenças que afetam a musculatura e/ou inervação intestinal são causas de 

obstipação: dolicocólon, miopatia visceral familiar ou adquirida, doença diverticular, 

colagenoses, amiloidose. Finalmente, lesões do segmento reto-anal podem também 

provocar obstipação, como tumores, retocele, abscessos e fissuras anais, estenoses 

cicatriciais pós-cirurgia.  

 

Doenças do sistema nervoso: a doença de Chagas, ainda prevalente em algumas áreas do 

Brasil, é a principal causa de obstipação nesse grupo de enfermidades. Há a destruição dos 

plexos nervosos da musculatura lisa intestinal, particularmente na região sigmoideana. A 

lesão leva à atonia da região comprometida e dilatação (megacólon chagásico). A 

obstipação costuma ser grave e a formação de fecaloma não é rara. A doença de 
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Hirschsprung, mais comum em crianças, é uma afecção congênita em que há redução ou 

mesmo ausência de plexos neuronais em certos segmentos intestinais. O segmento 

comprometido, em geral curto, torna-se espástico, provocando dilatação acima da área 

estreitada. Também vale lembrar que lesões do sistema nervoso central (por exemplo, 

doença de Parkinson, esclerose múltipla, tumores, e acidente vascular cerebral) ou medular 

(por exemplo, trauma medular, tumor de cauda eqüina e meningocele) podem provocar 

obstipação intestinal por acometimento da via neuromotora intestinal. 

 

Doenças endócrinas e metabólicas: obstipação intestinal freqüentemente acompanha 

certas endocrinopatias como hipotireoidismo, hiperparatireoidismo, feocromocitoma, 

glucagonoma e diabetes. Alterações metabólicas (por exemplo, desidratação, 

hipopotassemia, hipo ou hipercalcemia, uremia, porfiria e acidose) são assinaladas também 

como causas da obstipação intestinal. 

 

Medicamentos: podem provocar obstipação intestinal, incluindo-se o uso prolongado e 

exagerado de laxativos. Os principais fármacos envolvidos são os analgésicos, opiáceos, 

antiácidos a base de cálcio e alumínio, anticolinérgicos, antidepressivos, antiarrítmicos, 

anti-hipertensivos, bloqueadores ganglionares, antiparkinsonianos, bismuto, 

anticonvulsivantes, inibidores da monoaminooxidase (MAO), bloqueadores de canais de 

cálcio, sais de ferro e diuréticos.  

 Os laxantes são fármacos que aceleram a eliminação de fezes ou diminuem a sua 

consistência. Atuam promovendo um ou mais de um dos mecanismos que causam diarréia. 

(REMINGTON et al., 2004). 
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De acordo com seu mecanismo de ação, os agentes laxativos são agrupados em 

formadores de massa, estimulantes, emolientes, laxativos osmóticos, salinos e lubrificantes. 

(XING e SOFFER, 2001, REMINGTON et al., 2004). 

 Os laxantes estimulantes possuem múltiplas ações no intestino, incluindo 

estimulação da atividade motora e efeitos sobre a reabsorção e secreção de água. 

Compartilham a capacidade de aumentar a quantidade de água no bolo fecal, bem como a 

capacidade de reduzir o tempo de transito colônico. (REMINGTON et al., 2004). 

  Os agentes estimulantes de contato são usados para resolver a prisão de ventre de 

forma rápida, julga-se que aumentam a peristalse por efeito sobre a musculatura lisa 

intestinal por irritação e/ou estímulo dos plexos dos nervos intramurais. Produzem acúmulo 

de fluidos e eletrólitos intestinais no lúmem, aumentando assim o peristaltismo e 

provocando a eliminação das fezes em 6 a 8 horas.(GOODMAN e GILMAN, 1996). 

Os estimulantes disponíveis no mercado brasileiro, alguns apenas em associações, 

podem ser divididos nos seguintes grupos: derivados difenilmetânicos e antraquinônicos. 

Ambos agem inibindo a absorção de água e eletrólitos.  

Dentre os derivados antraquinônicos temos a cáscara sagrada e a sene. Após 

ingestão, sofrem ação bacteriana no cólon e, após absorção, retornam ao intestino, pela bile 

sob a forma do seu metabólito ativo (hidroxiantraquinona), que age estimulando as 

terminações nervosas do plexo de Auerbach. Seu uso indiscriminado e prolongado leva ao 

aparecimento da melanose colônica e, ao diminuir a motilidade por lesão nervosa, acaba 

por provocar o chamado "cólon catártico". (SANTOS, 2003). 

Dentre os derivados difenilmetânicos estão a fenolftaleína, o bisacodil e o 

picossulfato sódico. 

O medicamento laxantivo estimulante mais usado na prática médica por muitos anos 

foi a fenolftaleína, entretanto ela pode provocar uma série de efeitos indesejáveis, como 
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hipocalemia, hiperaldosteronismo, enteropatia perdedora de proteína, osteomalácia, reações 

alérgicas e "lupus-like", Síndrome de Stevens-Johnson e lesões hepáticas. Principalmente 

devido sua ação durar muitos dias. Seu uso contínuo, portanto está contra-indicado. Tendo 

seu uso proibido nos Estados Unidos e em muitos países devido estudos sugerirem que ele 

poderia causar efeitos carcinogênicos (DUNNICK e HAILEY, 1996, XING e SOFFER, 

2001), sendo recentemente proibido no Brasil pela ANVISA, Resolução-RE, n°571 de 

2002. 

 O bisacodil derivado piridínico do difenilmetano, cuja estrutura química é 

semelhante a fenolftaleína como mostra a figura 01. (GOODMAN e GILMAN, 1996), 

tornou-se bastante prescrito devido ser ele a alternativa terapêutica para a fenolftaleína e ter 

se mostrado mais seguro frente a esses efeitos adversos.  
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Figura 01: Estruturas químicas da fenolftaleína e do bisacodil (derivados difenilmetano) 
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1.1. Bisacodil  

 

O bisacodil é um pó branco, praticamente insolúvel em água, pouco solúvel em 

álcool e metanol, fracamente solúvel em éter e muito solúvel em clorofórmio. 

(MARTINDALE, 1996, KOROKOLVAS e FRANÇA, 2002). 

Corresponde ao diacetato de derivado piridínico do difenilmetano. Diacetato (éter) 

de 4,4 - (2-piridilmetileno). Ele atua diretamente sobre as fibras nervosas sensitivas na 

mucosa do colo, aumentando o peristaltismo em todo o intestino grosso. (KOROKOLVAS 

e FRANÇA, 2002, REMINGTON et al., 2004). 

 Seguida uma administração oral ou retal, o bisacodil é rapidamente convertido no 

seu metabólito ativo de ação local o bis-(p-hidroxifenil)-piridil-2-metano (BHPM) que é 

formado no intestino pela hidrólise principalmente pelas enzimas da mucosa intestinal, 

figura 02. Sua absorção gastro-intestinal é mínima e uma pequena quantidade absorvida é 

excretada na urina como glicuronídio, seu metabólito inativo. (MARTINDALE, 1996).  
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Figura 02 : Hidrólise do Bisacodil em seu metabólito ativo. 
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 Sua ação se dá principalmente no intestino grosso e usualmente seu efeito inicia-se 

em 6-12 horas após uma administração oral e 15 a 60 minutos seguida uma administração 

retal. O início da ação é determinado pelo tempo de formação do composto ativo no cólon. 

(KOROKOLVAS e FRANÇA, 2002). 

O bisacodil na sua forma farmacêutica oral é encontrado como comprimidos 

revestidos gastro-resistentes, desta forma tornam-se resistentes aos sucos gástrico e ao 

intestino delgado, permitindo liberação do fármaco particularmente no cólon, que é o local 

de ação desejado.  

A figura abaixo mostra a diferença de pH nos diferentes compartimentos do sistema 

digestivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Diferença de pH ao longo do trato gastro-intestinal. 
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 Seu medicamento de referência no Brasil é o Dulcolax® fabricado pela empresa 

Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. O Dulcolax® tem como 

apresentação a forma farmacêutica drágeas gastro-resistentes.  

Uma vez que o drageamento é considerado uma forma específica de revestimentos 

de comprimidos, para fins de registro de produtos similares e genéricos considera-se drágea 

e comprimidos revestidos a mesma forma farmacêutica, de acordo com a Resolução - RE 

N°119 de 12/04/04, DOU 13/04/2004. 

Desta forma não foi evidenciado nenhum impedimento de nossa forma 

farmacêutica, comprimidos revestidos gastro-resistentes de bisacodil ser usado para registro 

de genérico, minimizando os custos deste medicamento e disponibilizando-o na rede 

pública de saúde. 

 

2. Revestimento de Formas Farmacêuticas 

 

2.1 Histórico 

 

  O revestimento de formas farmacêuticas sólidas é um dos mais antigos processos 

farmacêuticos ainda existentes tendo o seu primeiro relato na literatura Islâmica, onde o 

médico persa Rhazes (856 - 923 D.C.) utilizou mucilagens de sementes de Plantago 

psillium para recobrir pílulas que possuíam gosto ruim. Posteriormente Avicenna (980 - 

1030 D.C.) empregou folhas de ouro e prata para revestir pílulas. Em 1771 os Drs. Ryan e 

Anderson revestiram pílulas vermífugas com açúcar, obtendo bons resultados. Garot (1838) 

introduziu o emprego de gelatina para recobrimento de pílulas (CALLIGARES, 1991, 

LACHMAM, 2001, REMINGTON et al., 2004). 
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 O revestimento de fármacos constitui uma adaptação dos métodos de conservação de 

alimentos e as publicações francesas do século XVII descreveram o revestimento como 

uma forma de mascarar o sabor desagradável dos fármacos. Conseqüentemente verificou-se 

uma rápida aceitação das pílulas revestidas com açúcar, como forma farmacêutica sólida, 

para medicamentos de prescrição. (LACHMAN, 2001). 

 Inicialmente, os produtos revestidos eram produzidos por indivíduos que trabalhavam 

em farmácia, sobretudo quando a manipulação extemporânea era o costume, contudo a 

aceitação dessas pílulas foi tão grande que várias indústrias patentearam o processo, 

primeiramente na França e depois em outros países da Europa e Estados Unidos. 

(LACHMAN, 2001, REMINGTON et al., 2004). 

 No século XIX, ocorreu a substituição das pílulas revestidas pelos comprimidos 

revestidos, uma vez que estes obedeceram as grandes escala de produção. (LACHMAN, 

2001).  

  

2.2. Tipos de Revestimento 

 

 Os comprimidos revestidos apresentam em sua superfície uma cobertura de 

espessura variável, de uma ou várias camadas de substâncias diversas como: resinas 

naturais ou sintéticas, gomas, açúcares, plastificantes, polióis, ceras, corantes. 

(MONTEIRO, 2000).  

Entre as técnicas principais para aplicação desse revestimento a literatura cita: 

revestimento por açúcar, revestimento por filme e revestimento por compressão. 

(CALLIGARIS, 1991). 

 O revestimento por açúcar é considerado o método mais antigo de revestimento de 

comprimidos e envolve a deposição, a partir de soluções aquosas, de revestimentos 
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baseados predominantemente de sacarose como matéria-prima. Embora sua popularidade 

tenha declinado, esse processo ainda é usado por muitas empresas que investiram na plena 

modernização do processo. (REMINGTON et al., 2004). 

 A forma farmacêutica derivada deste processo é chamada drágea e o equipamento 

utilizado ficou conhecido como drageadeira. 

 O revestimento por compressão também chamado a seco ou cobertura de 

compressão, consiste em aplicar aos comprimidos determinadas capas, o que se consegue 

mediante o uso de máquinas de compressão adequadas. (CALLIGARIS, 1991). Porém 

segundo Lachmam, 2001, este tipo de revestimento encontra-se em desuso, mas apresenta 

vantagens nos casos de: intolerância a solventes, separação de princípios incompatíveis, 

mascaramento de propriedades organolépticas desagradáveis e liberação entérica. 

  

2.3 Revestimento por Filme 

 

  A tecnologia do revestimento por filme baseia-se num método rápido onde 

polímeros previamente escolhidos por suas características de aderência, produzem uma fina 

película que recobre toda a superfície do núcleo destinado ao revestimento. Dependendo da 

sua finalidade, este tipo de revestimento pode ser usado para: dissolução gástrica e 

dissolução entérica (dependendo da solubilidade do material ao suco gástrico). 

(CALLIGARIS, 1991). 

 Foi nos primeiros anos do desenvolvimento dos modernos equipamentos para 

revestimento que esta forma inteiramente nova de tecnologia foi desenvolvida, 

reconhecendo as deficiências do revestimento por açúcar. Mas apenas em 1953 em 

alteração ao processo de revestimento com açúcar, o laboratório Abbot, comercializou os 



Elisângela Afonso de Moura, Tecnologia de Obtenção de Revestimento Aquoso Gastro-resistentes para comprimidos de Bisacodil 5mg 
 

Revisão da Literatura 

23 

primeiros comprimidos revestidos por película. Hoje chamados de revestimento por filme 

(filme coated). (LACHMAN, 2001, REMINGTON et al., 2004). 

 No Brasil apenas em 1978, foi iniciado esse trabalho de substituição das drágeas pelo 

revestimento por filme, sendo esse processo alavancado na década de 90 continuando até os 

dias de hoje. (FERREIRA, 2003). 

 Diferentemente do revestimento por açúcar, a flexibilidade proporcionada no 

revestimento por película permite que sejam revestidas outras formas farmacêuticas que 

não comprimidos como pós, grânulos e cápsulas. (REMINGTON et al., 2004). 

 O revestimento por película provou ser bem-sucedido devido às muitas vantagens 

oferecidas, entre elas: 

1. Aumento mínimo no peso (tipicamente 2 a 3% do peso do núcleo do comprimido); 

2. Redução significativa na duração do processamento, do custo de materiais e de mão-

de-obra; 

3. Elevação do rendimento e da eficiência do processo; 

4. Possibilidade de automação; 

5. Resistência elevada à quebra do revestimento. 

Os principais constituintes do revestimento por filme são os formadores de película, 

freqüentemente polímeros, o plastificante, o corante e os solventes ou mistura de solventes. 

(CALLIGARIS, 1991, REMINGTON et al., 2004). 

 As propriedades do filme são alteradas por meio de aditivos externos, entre eles os 

plastificantes merecem elevada atenção na hora de se formular um filme de revestimento, 

sua incorporação na formulação melhora a flexibilidade de revestimento, reduz o risco de 

quebra e possivelmente aperfeiçoa a adesão da película ao núcleo. (CALLIGARIS, 1991, 

LACHMAN, 2001, REMINGTON et al., 2004). 



Elisângela Afonso de Moura, Tecnologia de Obtenção de Revestimento Aquoso Gastro-resistentes para comprimidos de Bisacodil 5mg 
 

Revisão da Literatura 

24 

Porém ao mesmo tempo esse plastificante tem que ser equivalente ao polímero em 

termos de natureza e quantidade, sendo a chave na dispersão aquosa. O plastificante pode 

evaporar durante o processo de revestimento como também migrar para o núcleo dos 

comprimidos, caso esse não tenha uma camada selante ou um sub revestimento. (THOMA 

e BECHTOLD, 1999). 

Exemplos de plastificadores incluem glicerina, propilenoglicol, polietilenoglicol, 

triacetina, ésteres de citrato ou ésteres de ftalato, etc. 

Os filmes de revestimento geralmente são coloridos para identificação e também por 

motivos estéticos, os corantes mais usados para filme de revestimento são lacas de 

alumínio, dióxido de titânio, e óxido de ferro sintéticos. As dispersões do polímero e do 

pigmento são feitas separadamente e misturadas pouco antes de revestir. Assim evita-se 

coagulação do látex em virtude das altas forças de cisalhamento aplicada às dispersões de 

pigmentos. (NYMWEYA et al., 2003). 

Solventes servem para realizar uma importante função no processo de revestimento 

por película, ou seja, garantir uma deposição controlada do polímero sobre a superfície do 

núcleo de maneira a se obter um revestimento por película coeso e aderente. Os principais 

solventes usados no revestimento por película são álcoois, cetonas, ésteres, haletos de 

alquila e água. (CALLIGARIS, 1991, REMINGTON et al., 2004).  

A boa interação entre solvente e polímero é necessária para assegurar que sejam 

alcançadas as propriedades ideais da película quando o revestimento secar. (CALLIGARIS, 

1991, REMINGTON et al., 2004).  

Com o declínio dos sistemas a base de solventes orgânicos, o solvente aquoso é o 

método de escolha para revestir formas farmacêuticas sólidas, uma vez que se mostra mais 

seguro do ponto de vista toxicológico e se torna mais econômico se comparado com os 

solventes orgânicos. 
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2.4 Revestimento Entérico 

 

O revestimento entérico tem aproximadamente pouco mais de cem anos, o primeiro 

relato, provém de Unna em 1884 empregando gelatina em revestimento de pílulas 

tornando-as gastro-resistentes. (CALLIGARIS, 1991).  

 Esse tipo de revestimento permanece intacto no estômago, mas se dissolvem e 

liberam os conteúdos da forma farmacêutica quando alcançam o intestino delgado. O 

objetivo de um revestimento entérico é retardar a liberação das drogas que são inativadas 

pelos conteúdos estomacais ou que podem causar náusea ou sangramento por irritação 

gástrica. E ainda liberar o fármaco em seu local específico de ação, o intestino. 

 Os primeiros revestimentos entéricos usavam gelatina tratada com formalina, mas 

isso não era confiável, visto que a polimerização da gelatina não podia ser controlada com 

precisão e muitas vezes resultava em falha na liberação da droga, mesmo na parte inferior 

do trato intestinal. Outro candidato foi a goma-laca, mas novamente a principal 

desvantagem resultava da polimerização adicional que ocorria na estocagem, muitas vezes 

resultando em falha na liberação dos conteúdos ativos. (SIGNORINO, 2000, 

REMINGTON et al., 2004). 

 Em virtude dos problemas com as resinas entéricas naquela época e os processos de 

fabricação que eram utilizados, o revestimento entérico teve um declínio significativo, 

chegando a ser considerado um sistema esquecido. (CHAMBLISS, 1983). 

 Contudo, com o advento das boas práticas de fabricação, o controle do processo de 

fabricação e o controle de qualidade do produto final a qualidade do revestimento entérico 

pôde ser avaliada por testes in vivo e in vitro provando ser uma forma farmacêutica 
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confiável e voltando a ter lugar de destaque nos modernos produtos desenvolvidos. 

(CHAMBLISS, 1983). 

Atualmente os filmes sensíveis ao pH têm tido mais atenção por parte dos cientistas 

e os produtos com revestimento entérico produzidos recentemente são fabricados 

exclusivamente por esse tipo de revestimento. (SIGNORINO, 2000). 

Os filmes entéricos apresentam mecanismos tais que favorecem a gastro-resistência, 

entre elas podemos citar: 

 Polímeros ácidos, sensíveis ao pH, resistentes a água; 

 Materiais sensíveis ao fluido intestinal, ou seja, que são digeridos ou 

emulsificados pelos fluidos intestinais; 

 Substâncias que intumescem lentamente, que é função do tempo de contato, 

fraturando-se quando solvatados. (CHAMBLISS, 1983, LACHMAN, 2001). 

Os dois primeiros tipos fundamentam-se na distinta composição dos sucos e o 

terceiro tipo relaciona-se com o esvaziamento gástrico. (CALLIGARIS, 1991). 

Esses materiais de revestimento geralmente são polímeros com solubilidade 

dependente de pH que contam com a diferença de pH entre os fluidos gastro-intestinais, 

para permanecerem intactos ou se desintegrarem. (LEOPOLD, 1999). 

Esses filmes entéricos consistem de uma longa cadeia de polímeros insolúveis em 

água contendo grupos carboxílicos ionizáveis. 

Em valores de pH mais baixos como nos fluidos gástricos, esses grupos são não 

ionizáveis e então pouco solúveis em água. Quando os comprimidos atravessam o estômago 

e entram no intestino delgado, as mudanças dos valores de pH fazem com que esses grupos 

ácidos se ionizem, aumentando a solubilidade em água, como mostra a equação abaixo: 

R – COOH + OH¯           R - COO¯ + H2O 
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A constante de equilíbrio da reação é em função do pH do meio e do pKa do filme. 

A equação de Henderson-Hasselbach pode ser usada para prever a concentração dos grupos 

ionizáveis e não-ionizáveis baseado nos valores do pH do meio e do pKa do filme: 

 

pH - pKa =  log concentração (ionizada)/ concentração (não-ionizada) 

 

Os filmes entéricos que são sensíveis ao pH do meio, têm valores de pKa entre 4 e 

6. Em valores de pH duas unidades a menos que o  pKa, apenas 1% dos grupos ácidos do 

polímero se ionizam, explicando a baixa solubilidade do filme aos fluidos gástricos. Já em 

valores de pH elevados, o equilíbrio da reação será para a direita, e a porcentagem ionizada 

dos grupos ácidos aumenta. (CALLIGARIS, 1991). 

A ionização dos grupos ácidos causam uma repulsão do polímero, levando ao 

estiramento da cadeia polimérica. Esse estiramento na cadeia leva a permeabilidade da água 

para dentro dos comprimidos, resultando na desintegração dos mesmos. (CHAMBLISS, 

1983). 

Existe uma grande quantidade de materiais formadores de película, que classificam-

se mediante sua solubilidade, classe química e solvente utilizado. (CALLIGARIS, 1991). 

Um agente ideal deve ser:  

 Atóxico, não pegajoso, fácil de aplicar, solúvel em solventes comuns; 

 Apresentar sabor e odor aceitável e ser, de preferência, incolor; 

 Capaz de formar uma película contínua, uniforme e elegante, com resistência 

mecânica; 

 Capaz de ligar-se com pigmentos, cargas e aditivos; 

 Estável a luz, calor, ar e fármacos; 

 Não se tornar quebradiço durante o envelhecimento. 
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Os polímeros comercialmente disponíveis para revestimento gasto-resistentes são: 

Acetoftalato de celulose (AFC), Ftalato de hidroxiproprilmetilcelulose (FHPMC), 

Acetoftalato de polivinila (AFPV), Acrílicos: copolímeros de ácido metacrílico, etil acrilato 

ou metil metacrilato, e Acetosuccinato de hidroxipropilmetilcelulose (ASHPMC). 

(SIGNORINO, 2000, KIBBE, 2000, CROTTS, 2001).  

 

2.5 Polímeros Acrílicos 

 

Os polímeros insolúveis em água e que formam filmes entéricos são difíceis de 

aplicar como emulsões em água e se restringiam aos revestimentos com solventes 

orgânicos. (SIGNORINO, 2000).  

 Segundo Thoma e Bechtold, 1999, o filme de revestimento aquoso é superior ao 

orgânico apenas com os polímeros polimetacrilatos, nos outros tipos há necessidade de 

dobrar a espessura do aquoso para ativar a gastroresistência. Neste contexto o polímero 

acrílico foi o de escolha para esse trabalho. 

 Segundo Kibbe 2000, o copolímero do ácido metacrílico é um copolímero 

completamente polimerizado do ácido metacrílico e acrílico ou éster metacrílico. Sendo 

definidos como três tipos A, B e C, que variam de acordo com o conteúdo ácido metacrílico 

e a viscosidade da solução produzida.  

São polímeros sintéticos em que a diferença principal se dá em virtude da diferença 

de ramificação da cadeia principal, produzindo filmes com diferentes solubilidade e 

características. (Figura 04). São obtidos como pós secos em dispersões aquosas e/ou 

orgânicas.  
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Figura 04: Fórmula estrutural geral dos polímeros acrilatos 

 

 O Eudragit® L 30 - D 55 é um polímero caracterizado por Kibbe, 2000, como 

copolímero do ácido metacrílico tipo C. A razão dos grupos de ácido carboxílicos livre e 

éster é (1:1). É um filme preparado para dissolver em pH aproximado de 5,5, tornando-o 

insolúvel nos fluidos gástricos e solúvel no intestino delgado. Sendo utilizado em 

revestimento entérico para formas farmacêuticas sólidas. 

O Eudragit® L 100 - 55 preparado pela técnica de spry-drying do Eudragit® L 30 - 

D 55 constitui uma alternativa para o Eudragit® L30 -D55,  e se apresenta sob a forma de 

um pó branco amorfo que é redispersível em água formando um látex contendo as mesmas 

características que o Eudragit® L 30 - D 55. (Figura 05) (KIBBE, 2000). 
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Figura 05: Fórmula estrutural do Eudragit L100 - 55 e L 30 -D 55 
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O Acryl-eze sistema entérico acrílico aquoso, L 100 - 55 é um sistema de 

revestimento entérico aquoso em um único passo, que combina os benefícios de uma 

formulação completa com um sistema de revestimento mundialmente aceito o polímero 

acrílico. É um copolímero do ácido metacrílico e etil acrilato (1:1), re-dispesível em água 

com até 20% de sólidos. (CUNNINGHAM e FEGELY, 2001). 

Como os polímeros prontos são mais fáceis de trabalhar e foi feita a escolha pela 

utilização de um polímero acrílico como o polímero entérico de estudo, resolvemos estudar 

o Acryl-eze. 

 Ou seja, em uma única operação se realiza a preparação da dispersão de 

revestimento, necessitando apenas dispersar o pó seco em água e manter em agitação 

constante durante todo o processo de revestimento. (Figura 06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Etapas de preparação da dispersão de revestimento com polímero pronto. 
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2.6 Outros Polímeros 

 

De acordo com experimentos de Cunningham e Fegely, 2001 e Cunningham et al., 

2002, existe a necessidade de um sub-revestimento antes do revestimento funcional com até 

2% de ganho de peso, segundo esses autores esse sub-revestimento melhora a uniformidade 

dos comprimidos e produz filmes mais uniformes, algumas vezes sua necessidade se dá 

para evitar uma possível interação entre o fármaco e os constituintes do revestimento. 

Para esse sub-revestimento foi usado o polímero o Opadry II HP, que tem 

propriedades de borracha, melhora a adesão do polímero funcional ao núcleo e protege 

contra umidade.(COLORCON, 2003). 

  

2.6 Processo de Revestimento 

 

 Os processos de revestimento de formas farmacêuticas têm início baseados naqueles 

usados na indústria de doces, onde as técnicas eram altamente evoluídas, mesmo na Idade 

Média. Os primeiros equipamentos usados neste processo eram fabricados em cobre, pois a 

secagem era efetuada através da aplicação de uma fonte externa de calor.  

 Atualmente esses equipamentos são fabricados em aço e a técnica é secar os 

comprimidos revestidos com uma fonte de ar aquecido e remover a umidade e o ar 

carregado de pó dos arredores do equipamento através de um sistema de extração de 

ar.(Figura 07) (REMINGTON et al., 2004). 
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 Figura 07:Tacho convencional com sistema de secagem e exaustão adaptados. 

 

 Os processos de revestimento em tachos sofreram poucas alterações adicionais até o 

final dos anos 1940 e início dos anos 1950, sendo o tacho convencional (drageadeira) a 

base de todas as operações de revestimento até essa época. No entanto, nos últimos 30 ou 

40 anos tem havido alguns avanços significativos na tecnologia de revestimento, 

principalmente como resultado de uma evolução constante no desenho das drageadeiras e 

do equipamento auxiliar associado. (REMINGTON et al., 2004). 

 Um importante avanço na tecnologia dos tachos de revestimento ocorreu com a 

introdução do conceito do tacho com ventilação lateral, patenteado Accela-cota, esse tacho 

de revestimento formou a base para uma ampla variedade de tachos de revestimentos 

denominados lateralmente ventilado desenvolvidos posteriormente. (REMINGTON et al., 

2004). 

 O novo desenho dos tachos de revestimento melhorou drasticamente as 

características de secagem do processo, sendo principal fator na adoção bem-sucedida da 

tecnologia de revestimento aquoso por película. 
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 As figuras a seguir mostram a revolução dos tachos de revestimentos convencionais 

até os de sistema de ventilação lateral. 

 

 

 

 

Figura 08: Tachos convencionais de revestimento 

 

 

 

 

Figura 09:Tachos com ventilação lateral 
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VARIÁVEIS CRÍTICAS NO PROCESSO DE REVESTIMENTO POR SOLVENTE 

AQUOSO PARA COMPRIMIDOS DE BISACODIL 

 

Elisângela Afonso de Moura*1, Flávia P. Morais de Medeiros 2, Rosali Maria Ferreira 

da Silva 2, Pedro José Rolim Neto1,2 

 

 1 LTM - Deptº de Ciências Farmacêuticas UFPE, Rua Prof. Arthur de Sá, S/N, Cidade 

Universitária, Recife-PE, Brasil, CEP: 50740-52; 

 2  Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco LAFEPE, Largo de Dois Irmãos, 

1117, Dois Irmãos Recife-PE, Brasil, CEP: 52171-010. 

 

RESUMO  

Em um processo de revestimento entérico aquoso as variáveis do processo têm 

influência significativa na qualidade farmacotécnica dos comprimidos e conseqüentemente 

nas propriedades farmacológicas da droga veiculada. Este trabalho tem como objetivo 

identificar as variáveis críticas do processo de revestimento baseado em filme aquoso que 

influenciam a uniformidade dos comprimidos, a permeabilidade ácida e a eficiência do 

processo, em sistema convencional. As variáveis investigadas foram velocidade da 

drageadeira, pressão de atomização, distância do fluxo da pistola à drageadeira, temperatura 

no leito dos comprimidos, presença de sub-revestimento, ganho de peso teórico, distância 

do insuflador de ar quente a drageadeira. A velocidade da drageadeira e a distância do fluxo 

da pistola ao leito dos comprimidos foram as variáveis que se mostraram mais críticas para 

o processo. Depois de otimizados e determinados os parâmetros em escala de bancada, foi 

feita uma transposição de escala com método convencional e logo após o processo foi posto 
                                                 
1 e-mail: eliss_moura@hotmail.com 
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a prova em diferente tecnologia, utilizando uma máquina automatizada. Os resultados 

satisfatórios obtidos demonstraram a eficiência da utilização do sistema convencional em 

diferentes escalas para processo aquoso entérico principalmente na fase de 

desenvolvimento de um novo produto ou tecnologia. 

 
Abstract 

For aqueous enteric coating the process of variables have influence significant in the 

quality of the tablets and consequently in yours farmacologycal properties. The objective of 

this work was to identify the sensitivity of the critical processing variables that influence 

the content uniformity, acid permeability and loading efficiency in the aqueous-based film 

coating in conventional system. The process variables investigated were pan speed, 

atomization pressure and gun to bed distance, tablet bed temperature inlet air flow, presence 

of sub coat, enteric weight gain. The gun to bed distance and pan speed was found to be the 

most critical process variables. After optimized and determined the parameters in-group of 

benches scale, a transposition of scale in the conventional method was made and soon after 

the process was rank the test in different technology, using an automatized machine.  The 

gotten satisfactory results had mainly demonstrated to the efficiency of the use of the 

conventional system in different scales for aqueous enteric process in the phase of 

development of a new product or technology. 

 
  

Palavras-chave: Revestimento entérico aquoso, processo de revestimento, comprimidos 

revestidos gastro-resistentes, bisacodil, laxante. 
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1. Introdução 

Nos primeiros anos da década de oitenta, a indústria reagiu à grande pressão recebida 

para a eliminação dos solventes orgânicos devido ao alto risco no local de trabalho e a 

ameaça ao meio ambiente. (SIGNORINO, 2000). 

O sistema de revestimento aquoso começou a ser utilizado em substituição aos 

solventes orgânicos, porém com certas limitações: o gasto de energia para evaporação da 

água que é bem maior que com os solventes aquosos, existência da necessidade de 

aplicação de mais material de revestimento para ativar a resistência gástrica podendo levar 

a um aumento de tempo do processo. 

Suas dispersões com baixa viscosidade, com grandes quantidades de sólidos tem 

tendência a sedimentar, necessitando de agitação durante a pulverização para garantir uma 

aplicação uniforme e reprodutível do filme. (THOMA e BECHTOLD, 1999, NASSER et 

al., 2003). 

As condições do processo, como a velocidade do spray, temperatura de secagem e 

pressão tem que ser controladas, pois esses sistemas em látex são sensíveis e podem 

coagular facilmente, obstruindo bombas e equipamentos, tornando o processo 

problemático. (THOMA e BECHTOLD, 1999, SIGNORINO, 2000, NASSER et al., 2003).  

Os filmes de revestimento aquoso geralmente são concebidos em sistemas de 

revestimentos diferentes, especialmente no caso de formulações de liberação modificada, 

por ser um processo sensível e agregar um número grande de variáveis críticas. 

(BHAGWANT et al., 2002). 

A eficiência das características de comprimidos com revestimento entérico depende da 

qualidade de revestimento aplicado e das características físicas do núcleo antes do 

revestimento. Para um revestimento funcional, uma variação na espessura do filme pode 
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resultar em falha do produto ou uma necessidade de uma aplicação excessiva do material de 

revestimento. (CUNNINGHAM et al., 2002).  

A uniformidade dos comprimidos revestidos é muito importante e pode afetar as 

características organolépticas e a qualidade dos comprimidos principalmente no que se 

refere à funcionalidade do revestimento, especialmente no caso de liberação modificada. 

(BHAGWANT et al., 2002). 

Neste contexto, este trabalho objetivou definir as condições ideais para um processo de 

revestimento entérico aquoso, em sistema de revestimento convencional, que resulte na 

obtenção de comprimidos gastro-resistentes atendendo aos parâmetros de qualidade de 

produção e controle. Para tanto foi realizada uma planificação qualitativa do núcleo com o 

bisacodil como marcador, buscando atender às especificações de dureza e friabilidade, 

fundamentais para o desenvolvimento do processo de revestimento. 

 Após definição dos núcleos, os lotes de bancada foram então produzidos como 

placebos, para realizar o desenvolvimento e otimização do processo de revestimento com 

solvente aquoso, parametrizando as variáveis críticas deste processo.  

Após essa etapa, o núcleo passou a receber o ativo para quantificar nos testes de 

qualidade a resistência ácida do filme nos comprimidos. 

O processo desenvolvido em drageadeira convencional foi reproduzido em uma 

máquina automatizada com turbina perfurada, o que ofereceu substatividade ao processo 

parametrizado e segurança na eficácia nos revestimentos produzidos por esse método. 
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2. Materiais e Métodos 

 

2.1 Materiais 

 

Nosso marcador foi o Bisacodil (0130.01-X) da Galena Lote: 3319, Polímero entérico 

Acryl-Eze Tipo: 93092052 Yellow WP573729 (copolímero do ácido metacrílico tipo C) 

Eudragit L100-55, e polímero aquoso Opadry II HP para o sub-revestimento 85F18422 

fornecido pela Colorcon do Brasil, Celulose Microcristalina MC-250, Lote:13720, Lactose 

Spray Dried Lote:14003, Estearato de Magnésio Lote:13558 e Dióxido de Silício Coloidal 

Lote: 13725, fornecidos pelo Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco - 

LAFEPE 

Balança semi-analítica Marte, misturador tipo “V” LAWES, máquina compressora 

rotativa Neubergercom 16 punções, sistema de revestimento convencional constituído por: 

turbina tradicional Fabbe, capacidade 5Kg, compressor Parker Ind. Brasileira BBA 

OP90389, pistola para revestimento Devilbiss Ransburg AGX, bomba peristáltica 

Povitec OS 400Q, vazão de 8mL/min., aquecimento LC-200 nº11463, motor 0,33Hp-

1720RPM, vazão 1200M3H-1010MMCA 156 AMP e sistema de exaustão desenvolvido no 

próprio laboratório, sistema de revestimento automatizado com turbina perfurada, Rama 

Cotta. Para os testes de qualidade foram utilizados: balança analítica Sartorius, modelo 

CP225D, friabilômetro Nova Ética modelo 300/1, durômetro Nova Ética modelo 298 DGP, 

aparelho de dissolução Nova ética modelo 299/8 AT, desintegrador Nova Ética modelo 301 

AC, espectrofotômetro UV – VIS, Varian modelo Cary 50 Probe. 
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2.2 Métodos 

 

2.2.3 Preparação dos núcleos 

 

A partir de uma planificação qualitativa, os núcleos foram definidos contendo bisacodil, 

celulose microcristalina MC-250, lactose spray dried, estearato de Magnésio, dióxido de 

silício coloidal. Produzidos por compressão direta, em punção côncavo de 7mm, por 

máquina compressora rotativa. A avaliação dos núcleos foi realizada em função dos seus 

caracteres visuais e das características físico-químicas observadas no controle de qualidade 

dos diferentes lotes de bancadas. Contemplando as características de resistência, 

friabilidade e uniformidade do núcleo produzido.  

 

2.2.4 Preparação das dispersões de revestimento 

 

A dispersão de revestimento foi obtida redispersando o polímero Acryl-eze 

(copolímero do ácido metacrílico tipo C - Eudragit L 100 - 55) em água e a dispersão do 

sub-revestimento foi preparada com o polímero Opadry® II HP também disperso em água.  

Para preparar as dispersões foi utilizado um agitador mecânico, Fisaton Modelo 713D 

com agitação constante, numa velocidade de 600rpm, resultando em dispersões contendo 

20% de sólidos totais. O tempo para ativação do polímero da dispersão de revestimento foi 

45 minutos e do sub-revestimento 30 minutos. 
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2.2.5 Testes de Controle de Qualidade e Eficiência do Processo de Revestimento 

 

Os testes de qualidade do núcleo foram baseados na metodologia analítica para a 

matéria-prima e produto acabado para bisacodil encontrada nas Farmacopéias Britânica 

2001 e USP - 28. Os testes de qualidade do produto acabado e dissolução para liberação 

prolongada foram realizados segundo especificações da USP - 28.  

A eficiência do processo de revestimento foi calculada segundo fórmula proposta por 

Chittamuru et al., 2000.  

 

2.2.6 Teste de Permeabilidade Ácida 

 

A permeabilidade ácida do polímero ou "acid uptake" ou ainda "swelling", foi realizado 

através de uma modificação do método de desintegração proposto por Cunningham and 

Fegely, 2001, Cunningham et al., 2002 e Kim et al., 2003. 

A porcentagem de peso aumentada é relatada como permeabilidade ácida. Os 

comprimidos que desintegraram totalmente durante o teste foram contados como tendo 

100% de permeabilidade ácida. 

 

 3. Resultados e Discussões 

 

3.1 Definição do núcleo 

 

Sabe-se que a forma e as características físicas do núcleo são fundamentais para uma 

boa uniformidade do filme de revestimento. A necessidade de uma superfície lisa, sem 

arestas, baixa friabilidade e resistência mecânica para resistir ao rigoroso processo de 
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revestimento em drageadeira fazem do planejamento dos núcleos uma das etapas principais 

no desenvolvimento e produção de revestimentos funcionais. 

Para isso foi feita uma análise qualitativa dos excipientes para seleção do diluente, 

buscando atender as especificações pré-estabelecidas. A tabela I, mostra a composição dos 

núcleos na análise qualitativa e a tabela II mostra a avaliação das características físicas 

finais destes núcleos e controle de qualidade. 

Os resultados nos levam a definir o lote de bancada III, como sendo o mais adequado 

para a continuidade dos nossos estudos e parametrização do processo de revestimento em 

drageadeira convencional, pois se mostra o mais robusto e com qualidades físicas mais 

pronunciadas: núcleos pouco friáveis, brilhantes, com aparência lisa e sem arestas e/ou 

rebarbas.  

Sua dureza mostrou-se adequada sem comprometer a desintegração.  

TABELA I: Composição dos lotes de bancada (LB) para definição do núcleo de bisacodil 5 

mg. 

Componentes LB.I (%) LB.II (%) LB.III (%) 
Bisacodil 5 5 5 

Celulose Microcristalina 250 93,0 - 46,5 
Lactose Spray-dried - 93,0 46,5 

Estearato de Magnésio 1,5 1,5 1,5 
Dióxido de Silício Coloidal 0,5 0,5 0,5 

Total 100 100 100 

 

TABELA II: Resultado do controle de qualidade dos lotes de bancada (LB) para os núcleos 
de bisacodil 5 mg. 

Parâmetros Especificações LB.I LB.II LB.III 
Peso Médio 100 mg ± 7,5% 100,2 97,25 103,25 
Friabilidade < 0,5% 0,3 0,36 0,09 

Dureza > 3,5 Kgf/cm2 8,9 5,52 4,0 
Desintegração < 30 min 10,0 20,5 0,31 

Teor 95 a 105 % 95,95 95,77 95,83 
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3.2 Variáveis Críticas 

 

Ao longo dos testes, observou-se que o processo de revestimento agrega muitas 

variáveis críticas que foram ajustadas progressivamente.  

A otimização do tempo de dispersão foi feita com base nos caracteres físicos, a 

dispersão produzida com 45 minutos resultou em uma dispersão mais homogênea, 

produzindo comprimidos com aspecto estético melhor e com coloração mais uniforme se 

comparado com o tempo de dispersão de 10 e 20 minutos. 

A homogeneidade do filme no comprimido, ao final do revestimento, é resultado da 

mistura mecânica destes na drageadeira e da qualidade do spray. Só um filme homogêneo 

com ganho de peso adequado consegue passar nos testes de controle de qualidade. Assim, 

após padronização do tempo de dispersão iniciou-se a melhoria da qualidade do spray. 

A distância do insuflador a ar quente em relação a drageadeira foi estabelecida em 34 

cm, para ter como resultado uma temperatura de chegada aos núcleos de 30ºC +/- 2ºC, 

temperatura ideal para não interferir na integridade física do polímero permitindo que ele 

não coagule e ao mesmo tempo confira uma boa secagem. 

O equilíbrio de fluxo e a secagem foi estabelecido com um fluxo em 8 mL/min, 

obtendo-se uma secagem eficiente mesmo em drageadeira convencional e utilizando 

solvente aquoso. Para isso foi necessário ajustar a pressão da bomba peristáltica para 

atomização da dispersão tendo como resultado mais significativo uma pressão de 3,0 bar. 

(TABELA III).  

A rotação da drageadeira parâmetro que confere a uniformidade do filme nos núcleos 

durante o processo foi pré - estabelecida em 32 rpm. 
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TABELA III - Resultados da parametrização das primeiras variáveis do processo. 

Parâmetros LB.01 LB.02 LB.03 LB.04 LB.05

Tempo de dispersão do polímero (min) 10 10 20 45 45 

Ganho de Peso Teórico (%) 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 

Distância do insuflador de ar quente à drageadeira 

(cm) 
- 34 34 34 34 

Rotação da drageadeira (rpm) 32 32 32 32 32 

Distância do fluxo da pistola ao leito dos 

comprimidos (cm) 
36 36 36 36 36 

Pressão da bomba peristáltica (bar) 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 

Permeabilidade ácida (%) 100 100 100 100 100 

 

O ganho de peso teórico que no início era 7,0% (LB.01 ao LB.03), foi ajustado para 

10% para os lotes de bancada consecutivos (LB.04 ao LB.05), em virtude do ganho de peso 

prático conseguido ser inferior ao pretendido para se conseguir eficiência no filme gastro-

resistente (6,5%). Apesar do aumento de ganho de peso e da otimização das variáveis 

críticas, não conseguimos a qualidade esperada nos comprimidos revestidos, o que pode ser 

explicado pela execução do revestimento num sistema aberto, ocasionando perdas da 

dispersão polimérica através da exaustão. Resultando que os primeiros lotes de bancada 

apresentaram-se reprovados no teste de desintegração. 

 Visto a não conformidade dos comprimidos perante as modificações das variáveis 

acima discutidas, foi necessária a avaliação de outros parâmetros. 

 Outro parâmetro avaliado em continuação ao processo de parametrização, foi a 

distância do fluxo da pistola ao leito dos comprimidos. A diminuição da distância de 36 cm 
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para 14 cm foi acompanhada de um aumento na eficiência do processo de 27,71% para 

61,11%, entretanto observou-se que os comprimidos aderiam à drageadeira resultando em 

um aspecto rugoso ocasionado por uma sobre molhagem dos comprimidos. 

Verificou-se um novo aumento da eficiência do processo de 61,11% para 84,5% quando 

essa distância foi fixada em 30 cm. (FIGURA 01). Com essa modificação o problema da 

sobremolhagem foi resolvido, resultando em comprimidos com aspecto mais uniforme. 

Nesse mesmo experimento (LB.08) adicionamos ao processo um sub-revestimento 

aspergido antes do revestimento funcional para melhorar as características do núcleo e 

protegê-los de umidade demasiada visto que o ativo apresenta características higroscópicas. 

(TABELA IV). 

TABELA IV - Resultado da parametrização do processo. 
 

Lotes de 
Bancada 

Distância do 
fluxo da 

pistola ao 
leito dos 

Comprimidos 

Ganho de 
peso 

prático 
Pré-capa 

HCL 0,1N 
60minutos 

pH 1,2 

Tampão 
fosfato 

pH = 7,0 

LB. 06 36cm 2,77 Não Reprovado Reprovado 
LB. 07 14cm 6,11 Não Reprovado Reprovado 
LB. 08 30cm 8,45 ±0,5 Sim Aprovado Aprovado 

 

 
 

27,71%

61,11%
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FIGURA 01: Resultado do aumento da eficiência do processo ao longo do seu 
desenvolvimento. 

 

A partir do lote de bancada LB.08, foi otimizada a resistência ácida do filme produzido, 

pois até então tínhamos 100% de permeabilidade ácida. Com a reprodução desse lote, 

obteve-se um ganho de peso prático de 7,2 ± 0,2 e uma permeabilidade ácida de 32,25% ± 

1,65, valor considerado insuficiente para seguir para o teste de dissolução.(TABELA V). 

Em virtude desses resultados houve necessidade de modificação em mais um parâmetro 

considerado críticos: a rotação da drageadeira. A alteração desse parâmero de 32 rpm para 

45 rpm, associado a uma nova alteração da distância do fluxo da pistola ao leito dos 

comprimidos para 20 cm, resultou em um aumento significativo na eficiência do processo 

para 93,5% e ganho de peso prático 9,35 ± 0,5% , conseqüentemente uma diminuição da 

permeabilidade ácida como mostra a tabela V e figura 02. 

 

TABELA V - Parâmetros modificados e resultados da permeabilidade ácida e eficiência 

do processo para os lotes de bancada LB.08 e LB.09. 

 

Parâmetros LB.08 LB.09 

Rotação da drageadeira (rpm) 32 45 

Distância do fluxo da pistola ao leito dos comprimidos (cm) 30 20 

Permeabilidade ácida (%) 32,25 ± 1,65 3,95 ± 0,7

Eficiência do processo (%) 72 93,5 
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FIGURA 02: Resultado dos testes de permeabilidade ácida e, função o ganho de peso 

prático dos comprimidos revestidos dos lotes de bancada LB.08 e LB.09. 

 

A partir desses resultados passamos para o teste de dissolução para liberação 

prolongada, uma vez que uma medida precisa de resistência ao ácido, do revestimento com 

valores de absorção menores que 5% podem sugerir que os comprimidos devem passar para 

a fase ácida dos testes de qualidade. (CUNNINGHAM e FEGELY, 2001). 

Com o lote de bancada 09 foi feito o teste de dissolução para liberação prolongada 

segundo a USP – 28. Os resultados mostraram dentro do previsto, esses lotes foram 

aprovados no teste apresentando uma liberação média de 2,56 ± 0,94 %, na fase ácida em 

duas horas. Segundo as especificações da USP para um filme ser aprovado neste teste só 

pode apresentar liberação máxima de 10% do ativo em duas horas em meio gástrico 

simulado com pH de 1,2 e desintegrar totalmente liberando não menos que 75% do ativo 

em 45 minutos no tampão com pH de 6,8. 

Foi feita uma transposição de escala para 40% do tamanho do lote industrial ainda em 

equipamento convencional, reproduzindo comprimidos dentro das especificações de 
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qualidade. O processo foi então reproduzido numa máquina automatizada em comparação 

com o método convencional e almejando uma transposição de escala industrial já que a 

grande maioria dos equipamentos industriais já são automatizados.  

Os resultados dos testes de controle de qualidade para esse processo estão descritos na 

tabela VI. 

 

TABELA VI - Resultados dos testes de qualidade realizados com os comprimidos 

revestidos obtidos pelo sistema automatizado. 

 
  Desintegração  

Lote Piloto 
Ganho de 

peso 
prático 

HCL 0,1N  
60 minutos 

Tampão 
fosfato 

pH = 7,0 

Permeabilidade 
ácida (%) 

Equipamento 
convencional 

 
Equipamento 
automatizado 

8,21% 
 
 

8,85 % 

Aprovado 
 
 

Aprovado 

Aprovado 
 
 

Aprovado 

 
3,34 

 
3,21 

     
 

 
 Com o sucesso da transposição do processo de revestimento em sistema de 

revestimento automatizado e controlado, a uniformidade de conteúdo e a eficiência do 

processo puderam ser reproduzidas resultando em comprimidos com qualidade garantida e 

conseqüentemente eficácia comprovada pelos testes de qualidade.  

 Os estudos de estabilidade acelerada e de prateleira do produto final segundo RE 

398 de 12 novembro de 2004 e a transposição para escala industrial fecharão o processo de 

desenvolvimento. 
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4.0 Conclusão 

 
Os comprimidos com qualidade e eficácia garantida foram obtidos quando os 

parâmetros do revestimento foram metrizados em: ganho de peso teórico de 10%, tempo 

para redispersar o polímero entérico e sub-revestimento em 45 e 30 minutos 

respectivamente, distância do insuflador de ar quente a drageadeira em 34 cm, pressão da 

bomba peristáltica em 3 bar, presença de um sub-revestimento com 1,5% de ganho de peso 

prático, rotação da drageadeira em 45 rpm, distância do fluxo da pistola ao leito dos 

comprimidos em 20 cm.  

Apesar dos parâmetros como rotação da drageadeira e distância do fluxo da pistola 

aos comprimidos terem efetivamente sido os mais críticos, o processo foi parametrizado e 

suas variáveis controladas eficientemente. 

A transposição de escala provou que os parâmetros metrizados em sistema 

convencional revelaram-se efetivos e reprodutíveis. Demonstrando a eficiência da 

utilização do sistema convencional em escala de bancada para processo aquoso entérico 

principalmente na fase de desenvolvimento de um novo produto ou tecnologia industrial. 

A comparação de tecnologia em máquina automatizada (Rama Cota), revela que a 

qualidade do filme produzido em sistema convencional ainda é satisfatória frente a um 

método automatizado. 
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1.0 Introdução 

 

O teste de dissolução de drogas em formas farmacêuticas sólidas é um parâmetro chave 

na qualidade dos produtos e uniformidade nos vários estágios de pré-formulação até a 

chegada no tempo de vida útil do produto. (EL-MASSAIK, et al., 1996). 

Sendo aplicado não apenas para controle de qualidade de produto final, mas também 

para ensaiar e propor diferentes formulações em escala de desenvolvimento. (ANSARI, et 

al., 2004). 

Porém, deve-se ter extremo cuidado nas condições experimentais do teste, pois se vê 

necessário reduzir as variações de teste por teste e provar reprodutibilidade e confiabilidade 

lote a lote, conseqüentemente, cada lote do produto deve ser submetido ao teste de 

dissolução. (REMINGTON et al., 2004). 

O bisacodil é um laxante estimulante de contato, com ação local intestinal, para ter seu 

efeito farmacológico confiável deve passar integro nos fluidos gástricos, vindo a 

desintegrar-se nos fluidos intestinais. Conferindo assim sua ação estimulante de contato. 

Em circunstâncias normais, pode-se esperar que o fármaco permaneça no estômago por 

2 a 4 horas (tempo de esvaziamento gástrico) e no intestino delgado durante 4 a 10 horas, 

embora haja uma variação substancial entre as pessoas e até no mesmo indivíduo em 

ocasiões diferentes. (ANSEL, C. H. et al., 2002). 

Segundo métodos gerais da USP - 28 para dissolução de comprimidos de liberação 

retardada, deve-se seguir o método A ou B dos métodos gerais para dissolução retardada, 

(revestimento entérico), sendo as outras condições do ensaio seguidas pela monografia do 

produto. 
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Como o bisacodil não tem metodologia para dissolução em nenhuma monografia 

oficial, por ser de ação local, desta forma fica-se indeterminada uma metodologia para 

testar a qualidade do filme polimérico produzido. 

 Em ambos os métodos A e B as especificações são as mesmas: valor individual do 

fármaco não deve exceder 10% dissolvido em 2 horas no meio ácido com pH de 1,2 e 

liberar mais que 75% dissolvido no tampão fosfato após 45 min em pH 6,8 ± 0,05%. 

O teor dissolvido de Bisacodil na fase ácida foi de 0,006mg/mL, na fase de tampão este 

teor não é necessário ser medido, pois trata-se de um produto de ação local. Necessitando 

apenas que haja uma desintegração no meio utilizado. 

Neste contexto, nosso trabalho tem como objetivo propor condições mais 

discriminativas para o teste de dissolução para liberação retardada (revestimento entérico) 

de Bisacodil 5mg.  

 

2.0 Materiais e Métodos 

 

2.1 Materiais 

 

Medicamento de referência Dulcolax® fabricado pela empresa Boehringer Ingelheim do 

Brasil Química e Farmacêutica Ltda, Lote: 1005AG004 

Balança semi-analítica Marte, aparelho de dissolução Nova ética modelo 299/8 AT, 

espectrofotômetro UV – VIS, Varian modelo Cary 50 Probe. 
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2.2 Metodologia 

O teste de dissolução foi desenvolvido com base na metodologia para métodos gerais da 

USP - 28 de liberação retardada (revestimento entérico), Método A. 

Os resultados do teor dissolvido em meio ácido foram tratados estatisticamente de 

acordo com o teste t de student, com n =12. 

 Na tabela I estão descritos as condições estudadas durante o desenvolvimento do 

método. 

Tabela I – Condições de dissolução analisadas. 

 

Condições 

Aparato USP I e II Cesta Pá 

Velocidades de rotação 50 rpm 75 rpm 

 

 

3.0 Resultados e Discussões 

 No desenvolvimento da metodologia para dissolução foram avaliados os aparatos pá e 

cesta em duas diferentes rotações, 50 e 75 rpm, onde a média dos resultados do teor 

dissolvido de cada experimento encontram-se na tabela II.  

 

Tabela II: Resultado das médias do teor dissolvido em cada experimento em porcentagem. 

 

 

 

 50rpm 75 rpm 

Cesta 3,17 % 7,63 % 

Pá 5,98 % 6,38 % 
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 A partir dessas médias foi feito o teste t de student, e acordo com os resultados 

encontrados verificou-se que: 

 Considerando o aparato pá, nas rotações de 50 e 75 rpm, foi encontrado um valor de 

t calculado = 0,2363 e t tabelado = 2,228, o que nos permite afirmar que não foi 

evidenciada diferença estatisticamente significativa com 95% de confiança,. 

Considerando o aparato cesta, nas rotações de 50 e 75 rpm, foi encontrado um valor 

de t calculado = 2,9162 e t tabelado = 2,228, evidenciando diferença estatisticamente 

significativa com 95% de confiança. 

Considerando a velocidade de rotação 50 rpm, com os aparatos pá e cesta, foi 

encontrado um valor de t calculado = 1,5885 e t tabelado = 2,228, não evidenciando 

diferença estatisticamente significativa com 95% de confiança. 

Considerando a velocidade de rotação 75 rpm, com os aparatos pá e cesta, foi 

encontrado um valor de t calculado = 0,8492 e t tabelado = 2,228, não evidenciando 

diferença estatisticamente significativa com 95% de confiança. 

 Com base nos resultados estatísticos acima citados, o aparato escolhido foi à cesta, 

por se mostrar mais sensível às variações de rotação. Além disso, esse aparato apresenta 

vantagens quando comparado a pá por não possibilitar a formação de vórtex no momento 

da agitação fazendo com que o comprimido fique girando dentro da cuba de dissolução e 

evitar a probabilidade de algum comprimido ficar aderido as paredes da cuba, durante a 

realização do teste de dissolução. 

A rotação escolhida foi a de 75 rpm por ser uma agitação mais vigorosa e assim 

mais sensível a detecção de possíveis defeitos na película formada durante o revestimento. 
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4.0 Conclusão 

 

Foram determinados o aparato Cesta e a velocidade de rotação 75 rpm, como 

metodologia para dissolução retardada (revestimento entérico), de bisacodil produto 

acabado. 

Através de um método mais discriminativo para o teste de dissolução do produto 

acabado de Bisacodil 5mg, pode-se testar a qualidade do filme produzido com mais 

confiabilidade. Tendo mais segurança de reprodutibilidade lote a lote do produto 

desenvolvido. 
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CONCLUSÕES FINAIS 
 
 
O estudo de pré-formulação do bisacodil 5mg mostrou ser de vital importância no momento 

de desenvolvimento de um produto com revestimento funcional, sendo uma etapa 

fundamental a escolha do núcleo que será utilizado no processo. 

 

Apesar de agregar variáveis críticas o processo de revestimento entérico aquoso pôde ser 

efetivamente consolidado, demonstrado que é possível a adequação dos processos de 

revestimento com solvente orgânico para revestimento aquoso modernizando a indústria 

farmacêutica. 

 

O revestimento convencional posto a prova com o revestimento automatizado, mostrou-se 

efetivo e seguro, mesmo para processos de revestimento aquosos, baixando custos e 

diminuindo os riscos de toxicidade ambiental. 

 

No desenvolvimento da metodologia para dissolução de liberação retardada, foram 

determinados o aparato Cesta e a velocidade de rotação 75 rpm, como metodologia para 

dissolução retardada (revestimento entérico), de bisacodil 5 mg produto acabado, 

possibilitando avaliar a qualidade do produto desenvolvido. 
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PERSPECTIVAS 

 

A conclusão do estudo de estabilidade acelerada e de prateleira do produto final segundo 

RE 398 em curso fechará o processo de obtenção de novo produto farmacêutico 

 

Validação da metodologia de dissolução para liberação retardada (revestimento entérico) de 

Bisacodil 5mg. 

 

Avaliar o processo desenvolvido frente a outro polímero, possibilitando flexibilidade a 

indústria farmacêutica, evitando da mesma ficar limitada a apenas um fornecedor. 
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ANEXOS 

 

Resolução - RE nº 897, de 29 de maio de 2003 
D.O.U. 02/06/2003 
 
GUIA PARA ISENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTUDOS DE BIOEQUIVALÊNCIA 

 

1.0 Os estudos de bioequivalência são dispensados para os seguintes tipos de 

medicamentos. 

1.8 Medicamentos de uso oral cujos fármacos não sejam absorvidos no trato 
gastrintestinal. 

 

Neste caso o bisacodil só precisa de estudos de equivalência farmacêutica 

para se tornar um medicamento genérico. Em nosso trabalho contemplamos um 

estudo comparativo entre o medicamento desenvolvido pelo LAFEPE e o de 

referência no mercado. 

 

TABELA I: Resultado do estudo comparativo entre o medicamento desenvolvido e o de 
referência. 

Parâmetros Especificações DULCOLAX LAFEPE 
Peso Médio 100 mg ± 7,5% 96,651 109,49 

Dureza > 3,5 Kgf/cm2 5,9 8,21 

Desintegração < 45 min Não realizado 5,5 

Teor 95 a 105 % 103,71 99,75 

Uniformidade de 
Conteúdo 75 a 115 90,38 91,49 

Dissolução (fase ácida) <10 7,6 2,15 

 

 

 


