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1. RESUMO 
Os comprimidos orodispersíveis (ODT) são formas farmacêuticas sólidas que se 

desintegram na boca em poucos segundos, sem necessidade de administração de 

água e são ideais para pacientes com dificuldade de deglutição. São também 

conhecidos como comprimidos de desintegração rápida ou até mesmo de 

comprimidos de dissolução bucal. Estes têm a vantagem de serem aceitos por 

pacientes com dificuldades de administração de medicamentos na forma de 

comprimidos. Por outro lado, possuem a desvantagem de exigir dos princípios ativos 

a serem vinculados na formulação, que não tenham sabor difícil de mascarar e que 

tenham estabilidade em água e saliva. Os ODT’s tem sido aceitos e cada vez mais 

produzidos pela indústria farmacêutica como uma nova apresentação para fármacos 

já consagrados, com melhora na segurança e eficácia do produto, oferecendo ao 

prescritor novas alternativas para a administração de medicamentos. O presente 

trabalho tem como objetivo avaliar as características micromeríticas do excipiente 

pronto para uso, recentemente disponibilizado no mercado nacional, bem como 

verificar a viabilidade técnica e as características do processo de obtenção por 

moldagem e fusão. Diferentes condições de tempos (15,20,25 e 30 minutos) e 

temperaturas (80, 85 e 90º C) foram empregadas e os comprimidos obtidos 

avaliados quanto ao peso médio, dureza, friabilidade e tempo de molhagem. Os 

resultados da análise micromerítica demonstraram que o excipiente apresenta 

propriedades de fluxo caracterizadas como aceitáveis, segundo os critérios da 

Farmacopeia Americana e a condição 80ºC/30minutos foi considerada ideal para o 

processo pois os ODT’s obtidos apresentaram maior dureza e menor friabilidade, 

sem alterações significativas do peso médio e do tempo de molhagem. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

De acordo com a FDA, os comprimidos orodispersíveis (ODT) são formas 

farmacêuticas sólidas, contendo ingredientes farmacêuticos ativos (IFA) que 

desintegram rapidamente, em poucos segundos, quando colocados sobre a língua, 

sem necessidade de administração de água. Esta forma farmacêutica também é 

conhecida, como comprimido de desintegração oral, comprimido de rápida 

desintegração, comprimido de dissolução rápida, comprimidos porosos e comprimido 

de dissolução bucal. Lembrando que, a Farmacopeia Americana a define como 



comprimidos de desintegração oral, diferente da Farmacopeia Europeia que a 

reconhece como ODT. (LEMOS, 2010) 

 Os ODT’s possuem várias vantagens como a fácil administração para 

pacientes pediátricos, geriátricos, com disfagia, com distúrbios psíquicos, 

hospitalizados, além de serem preferíveis por muitos pacientes, devido à facilidade 

em sua utilização. Em contrapartida, pessoas com pouca produção de saliva podem 

ter dificuldade na sua utilização, pois os ODT são rapidamente desintegrados na 

presença da saliva. (LEMOS, 2010). Além disso, melhora a biodisponibilidade, reduz 

a frequência de administração, e assim, minimiza os efeitos adversos e também 

fazem com que a forma de dosagem seja mais eficaz em termos de custos. 

(PAWAR, 2014) 

 Em contrapartida, os IFA’s vinculados na forma de ODT, não podem 

apresentar sabor muito amargo, devem apresentar boa estabilidade em água e 

saliva, possuindo uma dose posológica usual baixa (de até cerca de 300mg). Os 

IFA’s que possuem meia vida curta, que necessitam administração frequente e 

requerem liberação controlada ou sustentada, não devem ser vinculados na forma 

de ODT. (EMBRAFARMA, 2013) 

 Os comprimidos e cápsulas são as formas de dosagem mais amplamente 

utilizados e aceitáveis. No entanto, eles enfrentam uma desvantagem para alguns 

pacientes que apresentam dificuldade de deglutição. Em função disto os ODT estão 

se tornando cada vez mais produzidos e utilizados nos últimos tempos. (PAWAR, 

2014). Essa forma farmacêutica está cada vez mais reconhecida na indústria, pois 

possui uma formulação capaz de se desintegrar em menos de 60 segundos, que 

caracteriza propriedades tecnológicas aceitáveis e adequadas para uma produção 

industrial. (SEGALE, 2007) 

 Há diversos desafios na produção desses comprimidos e um deles é garantir 

a rápida desintegração na saliva, além de assegurar dureza e friabilidade 

adequadas, características necessárias para a sequência do processo tecnológico. 

(LEMOS, 2010) 

 Uma das tecnologias empregadas para a obtenção de ODT é a tecnologia de 

moldagem e fusão, que envolve a utilização de um molde apropriado, envolvendo 

compactação e posteriormente aquecimento, o qual parece ser tecnologicamente 

mais fácil de ser aplicável para obtenção de formulações individuais, em escala 

magistral. (FERREIRA, 2013) 



Segundo o mesmo autor, os comprimidos orodispersíveis obtidos por esta tecnologia 

apresentam uma desintegração muito rápida; geralmente entre 5 e 15 segundos, o 

que é amplamente aceitável em termos técnicos e farmacológicos. Contudo há uma 

possível limitação de estabilidade, e baixa resistência mecânica.  

 

 A rápida desintegração destes comprimidos se deve à presença de 

excipientes solúveis como os açucares manitol e sorbitol, associados ou não à 

superdesintegrantes, tais como croscarmelose, crospovidona e glicolato de amido 

sódico. (PAWAR, 2014) 

 

Recentemente, surgiu no mercado nacional  uma linha de   excipientes prontos para 

o uso (Oro-Tab®, Embrafarma, Brasil) próprios para a obtenção de comprimidos 

orodispersíveis  Esta linha possui dois tipos de excipientes; Oro-Tab® sugar free o 

qual é constituído por edulcorantes, excipientes, adjuvantes solúveis como acido 

cítrico, bicarbonato de sódio, manitol, sorbitol, polivinilpirrolidona (PVP), sucralose, 

isomalte, acessulfame de potássio e polietilenoglicol 4000; já o Oro-Tab® limão  

possui dextrose anidra no lugar do isomalte , e a adição de um flavorizante cítrico. 

(EMBRAFARMA, 2013) 

 

3. OBJETIVOS 
Avaliar as características micromeríticas do excipiente pronto para uso além de 

verificar a viabilidade técnica e as características ideais do processo de obtenção 

dos comprimidos orodispersíveis pela tecnologia de moldagem e fusão. 

 

 

 

4. METODOLOGIA 
 

4.1. Avaliação micromerítica; análise granulométrica, densidades aparente e 
compactada e ângulo de repouso 
 

 A granulometria do excipiente pré-formulado (ORO-TAB® sugar free lote 1945 

Fi), foi determinada a partir da metodologia descrita pela Farmacopeia Brasileira 5ª 

edição (BRASIL, 2010), com o auxílio de um conjunto de tamises (malhas 40,60,80 



100 e 200), com 25g de excipiente, em um suporte vibratório modelo magnético 

(Bertel, Brasil) com intensidade de vibração máxima - 10, por 15 minutos, 

construindo ao final do processo, um gráfico de distribuição do tamanho das 

partículas. 

 Para a determinação das densidades aparente e compactada, utilizou-se as 

recomendações descritas no capítulo “powder-flow” <1174> da Farmacopeia 

Americana (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2015). Os ensaios foram 

realizados em triplicata, utilizando-se 20g de excipiente e uma proveta de 100mL. A 

partir dos valores das médias das densidades aparente e compactada foram 

calculados os índices de compressibilidade Hausner ratio.  A determinação do 

ângulo de repouso, realizado em triplicata utilizando-se 20g da amostra também 

seguiu os parâmetros da Farmacopeia americana (UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2015) e empregando-se um aparato descrito por Lamolha (2003) 

Figura 1. Por meio do escoamento da amostra pelo funil calculou-se a tangente (tg 

α) e o ângulo de repouso (α) a partir da relação entre os valores da altura do vértice 

do cone formado na superfície (cateto oposto) e o raio formado pela base do cone 

(cateto adjacente). 

  

                   
 

Figura 1: Aparato para determinação do ângulo de repouso estático conforme 

critérios da Farmacopeia Americana  

4.2. Determinações das condições ideais do processo 



 
4.2.1. Calibração da forma 

 

 Para a manipulação dos comprimidos ODT’s e calibração da forma, 

empregou-se uma forma de material plástico resistente ao calor com capacidade 

para manipulação de 96 comprimidos (Ideal equipamentos para laboratórios, Brasil), 

segundo técnica recomendada pelo fornecedor do excipiente pronto para uso, 

disponível no site do mesmo (EMBRAFARMA, 2013). O excipiente foi triturado em 

um gral de vidro e distribuído pelas cavidades da forma, de modo a preenchê-las 

totalmente. O excesso de pó foi recolhido e o pó presente dentro das cavidades da 

forma foi comprimido com o auxílio da placa socadora, em processo manual. Após a 

compressão repetiu-se a operação de distribuição do excipiente pelas cavidades da 

forma, seguida de nova compressão, após cada preenchimento. Após três 

compressões, somente a placa com cavidades preenchidas foi levada para uma 

estufa pré-aquecida a 80ºC. Após 30 minutos, a forma foi removida da estufa e 

imediatamente acrescentou-se uma folha de papel manteiga cortada no tamanho da 

forma sobre as cavidades preenchidas, removendo-os comprimidos através de 

inversão; batendo a placa levemente contra uma superfície lisa, ou batendo 

levemente com uma espátula no fundo da placa onde estão os comprimidos. 

Esperou-se então os comprimidos esfriarem por cerca de 15 minutos e em seguida, 

os mesmos foram pesados individualmente a fim de determinar o peso médio e 

consequentemente o peso de calibração da forma. 

 Uma vez determinada a calibração da forma (capacidade de pó nas 

cavidades), repetiu-se o procedimento utilizando diferentes temperaturas (80, 85 e 

90ºC) e diferentes tempos (15, 20, 25 e 30 minutos) na etapa de fusão, a fim de 

avaliar as condições ideais de processo. As quantidades de excipiente nos lotes 

manipulados durante os experimentos foram calculadas para a obtenção de 20 

comprimidos, utilizando de 10% de excesso. 
 

4.3. Avaliação dos comprimidos obtidos; determinação de peso, dureza, 
friabilidade e tempo de molhagem 

      



 Os ensaios de determinação de peso dos comprimidos, dureza e friabilidade 

foram realizados de acordo com os procedimentos recomendados pela Farmacopeia 

Brasileira, 5ª edição (F. B. 5, 2010). 

 Para avaliação da dureza dos comprimidos empregou-se um durômetro 

modelo 298 DGP (Ethik Technology, Brasil) e os resultados representaram a média 

de 10 determinações. Para a avaliação da friabilidade dos comprimidos empregou-

se um friabilômetro, modelo 300/1 (Nova Ética, Brasil). 

 Para a determinação do tempo de molhagem adaptou-se a metodologia 

descrita por Dharmendra et al. (2011). Empregou-se 10mL uma solução aquosa de 

eosina a 0,1%p/v para embeber 5 folhas de papel de filtro contendo cerca de 10cm 

de diâmetro, as quais foram sobrepostas em uma placa de Petri de 10cm de 

diâmetro. Os comprimidos são colocados no centro da placa, com o auxílio de uma 

pinça metálica e imediatamente aciona-se um cronômetro para registrar o tempo 

necessário para que todo o comprimido absorva o corante e tinja-se completamente 

de vermelho. O ensaio foi realizado em triplicata. (DHARMENDRA, 2011) 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Os trabalhos experimentais se iniciaram com a avaliação micromeritica do excipiente 

pronto para uso. Conhecida as propriedades de fluxo do material, determinou-se a 

calibração da forma a fim de determinar qual a quantidade de excipiente a ser 

inserida em cada cavidade da forma. Em seguida, diferentes lotes pilotos foram 

manipulados com o objetivo de determinar as condições ideais do processo, 

variando-se tempo e temperatura na etapa de fusão. Os comprimidos foram então 

avaliados quanto ao peso médio, resistência mecânica (dureza e friabilidade) e 

velocidade de molhagem.  

 

6. RESULTADOS 
 

A análise granulométrica do material demonstrou que o lote avaliado possui um 

diâmetro médio das partículas de 168,1 µm. A Figura 2 apresenta a representação 

gráfica da distribuição do tamanho das partículas.   



 
Figura 2: Distribuição do tamanho das partículas do excipiente avaliado 

 

Os valores dos parâmetros de índice de compressibilidade e Hausner ratio estão 

demonstrados na Tabela 1. Segundo os critérios da Farmacopeia Americana, o 

excipiente avaliado apresenta características de fluxo consideradas como aceitáveis 

“passable”.  

 

 

Tabela 1: Resultado das propriedades micromeríticas do excipiente avaliado 

 Índice de 

compressibilidade 

Hausner ratio Ângulo de repouso 

estático 

 24 (9,5) 1,32 (3,0)          43,4 (1,67) 

Nota: Os valores representam a média de três determinações e seus respectivos coeficientes de 

variação (%CV) 

 

 

 O Quadro 1 e a Figura 3 apresentam os resultados das avaliações dos 

comprimidos obtidos nas diferentes condições de processos. Pode-se verificar que a 

os comprimidos obtidos em média pesaram cerca de 650mg. Estes comprimidos 

apresentaram baixos valores de dureza (média 2,6Kgf), altos valores de friabilidade 

(média 1,20%) e tempos de molhagem semelhantes, independente das condições 

de processamento.  

 

 



Quadro 1: Resultados da avaliação dos comprimidos obtidos nas diferentes 
condições de processo avaliadas 
 

Lote 
(ºC/min) 

Dureza 
(Kgf) 

Friabilidade 
 (%) 

Tempo de molhagem 

(segundos) 
Peso médio  

(mg) 

80/15 2,3 1,1 6,44 654,5 
80/20 2,1 1,17 7,79 653,5 
80/25 2,0 2,0 7,52 670,0 
80/30 4,2 1,03 6,40 663,9 
85/15 2,9 1,07 7,01 633,7 
85/20 2,0 1,32 5,80 644,9 
85/30 2,0 2,0 5,80 642,9 
90/15 2,8 0,96 6,39 659,3 
90/20 2,7 0,47 7,54 612,1 
90/25 2,7 0,80 7,69 655,1 
90/30 3,3 1,33 5,32 629,0 

Médias 2,6 1,20 6,70 647,2 
 

Foi possível constatar também que na condição 80ºC por 30 minutos foi possível 

obter comprimidos com o maior valor de dureza e um valor de % de friabilidade 

dentro do limite estabelecido pela Farmacopeia Brasileira 5ª edição (máximo 1,5%), 

sendo, portanto, considerado como condição ideal de processo, nas condições 

experimentais empregadas. 

 

 
Figura 3: Resultado da avaliação dos comprimidos obtidos nas diversas condições 

de processo 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Em função dos resultados obtidos pode-se concluir que o lote do excipiente 

pronto para uso avaliado apresenta um diâmetro médio de partícula de 168,1 µm e 

propriedades de fluxo caracterizadas como aceitáveis, segundo parâmetros da 

Farmacopeia Americana. Em função das avaliações realizadas e nas diferentes 

condições experimentais empregadas, considerou-se 80ºC/30 minutos como 

condição ideal de processo. Finalmente, pode-se concluir que a tecnologia de 

obtenção de comprimidos por moldagem e fusão é viável tecnicamente e pode ser 

realizada por qualquer farmácia de manipulação que possua uma forma apropriada 

para obtenção de comprimidos orodispersíveis e uma estufa para a etapa de fusão.  
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